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مى+س!والىالكربصإمينللكاباؤمحتراراسبانياتقوءصتكل

الأنرللمر5صنوطرده!ارموريصكيينماساةسز

سنةأواخرفيالمور!سكيةالدراساتحولعالميموشربتنطيمقمتمندما

2914-29911غرناطةلسقوطسنةالخمسماشةالدكرىبمناسبة،1991

يومخطابايلقيسوفكارلوسخوانالإسبانيالملكأنيومئدسمعناالىبلغ

اسبانيا،مناليهودلطردسنةالخمسمائةالدكرىبمناسبة2991مارس31

االطردمانونفمهيلفيرمزيهدلالهدىقانونوسنبدلكرسمياعمذارلممديم

أنهفيهجاءالإسبانيالملكالىنداء1991()2/12/يومئد!جهناوقد

بدورواعترافاالممتازة-الإسبانيةالعربيةالعلاقاتدعمعلىمنا+حرصا

الموريسكيةالماساةلتلكوشسجيلنا.البشريةالحضارةبناءفيالخالدالأندلس

الىنداءنوجهفإننااسنةوخمسينمائةمن)كثرفصولهااستمرتالتى

يوجهادبياعتدارشكلعلىموقفبتبنيبالتفضلالعلياالإسبانيةالسلط

)1(.الأندلسين+للموريسكي!حصلعماوالإسلاميالعربيالعالمينالى

الأنباءوكالاتمنوغيرهالا*خالينانقلت2991،مارس36وبحلول

واضعابمدر!د،اليهوديةالمعابدأكبرالىتحولالإسبانيالملكأنالعالميا

الملكاعتطاروتضمنالأنباءوكالاتكلرددتهخطاباوملقيارأسهعلىالقبعة

لليهور+الرمزيةالإسبانيةالجنسيةومنحهالتعستفيطردهمعنلليهود

نإ.استانبولالىوخاصةالعثمانيةالدولةالىالتجاواالدينوهم.سفارايد.

لليهورحصلتالتيبالمظلمةالاعترافجدليةفي!امايدخلالاعتذارهذا

إلا.حضاريةعلامةونعتبر.قدرهحقنقدرهشيء،هـوااسبانيامنبطردهم

الموريسكيينبشانقرارأىاتخادعنالصمتهدااستمرأخرىجهةمنأنه

مدريدلزيارةالفرصةليأتيحتعندما،2991جوانشهرالىالأندلس

الإسبانيةالخارجيةبوزارةالمديرماراتيتنوساناللميكالالسيد،استقبلي

فيهوسيلق!بقرطبةالزهراءبمدينةيعقدسوفلقاءابانليخبرني،يومئذ

/2/12تجاريخالقينا.الةي.النبيلالحضارىوالموقفالمحبة.شداء:عنوانشصتخضاصنانحىمن)1(

161ص،أح،2991-2914غرناطةكللسقيسنةلملخمسمانةلملدكرىفيمنثورا1991

.3991فيفرى،أنؤسةمنثورات



لطردبالنسبةفعلماشاندلكفيشانه،هاماخطاباكارلوسخوانالملك

نوفمبر4بتار!خاللقاءهدالحضوردعيناوبالفعلبدلكخيراو!اءلنااليهود.

العربينصهنشرناقدكنا،المناسبةبهاشهخطاببإلقاءالمئكوتفضل2991

ماساةحولشفةينتينبسلمالملكجلالةأندلكبعدلناوتبينكاملا)2(.

هدامثلالزهراءمدينةلقاءفيجلألتهمئكقملكانح!فيالموريسكي!

جلألتهخطابإن+:يومئدالخطابعلىبالتعليققمناوقد.الحضاريالموقف

كناانناإلاالميادت.جميعفيمثمرةعلاقاتلبناءوجدكدةأساسيةلبنةيشكل

-الإسبانيةاالعربيةالعلافاتتاريخمنالحرجةالفترةتلكالى!لمحأننؤمل

البشريةعرفتهاماساةأشنع،الموريسكي!تجاهالتفتيشمحاكممارستحين

صرلمالملكخطا-فإنوعليه...)3(الإطلأقعلىالفربيةالنهضةعصرفي

كما.باعتبار.بهموالتنكيلالأندلسمنواجتثاثهمالموريسكيينمجرةماساة

حدفيالحقاعتباراتعلىتفلبتالدولةمصلحةن15جلالتهكلمةفيدلكجاء

داشه+.

والفرنسيابالعربيةتعليقنانشراثردعلى2991ديسمبر21وبتاريخ

والذيموراتينوصانكلميكالالسيدمنرسالةوصلتني،)4(الملكخطابعلى

اسبانياسفيرالآنوموالإسبانيةالخارجيةوزارةفيمديرايومئديشفلكان

رسالتهفيوجاءالا!سط..الشرقالىالأوروبيةاللجنةوموفداسرائيلفي

03يومالمؤرخةرسالتكمعميقوبانزعاجبدهشة)استلمت:مفادهماالينا

حفلفيالملكجلالةخطا-الىفيهاالمحتمابوثيقةارفقتموهاوالتينوفمبر

موقفعلىودالةتمامامزعجةاعتبرهابعبارات،29الأندلسبرنامجاختتام

)5(.(الأحوالمنحالبابمه!بقبولهلنفسيأسمحلارضىغير

مديراكانكبيرمسؤولمنا!اماالفريبالموقفهدامثلاستفربناوقد

رجالموقفعنيترجمماوهذا)ول.7.خ.،(.العرب!العالمعنعلميمركزلآكبر

اعتدارأيتقديمدقبولماستطاعتهموعدمالملفهدامنالإسباني!الدولة

الحضارية.صبفتهكانتمهما

28.-26ص.2ج.اممدرشفسكاملاالغضابشصراجع)2(

31.-92ص،نفسهالممدر)3(

نفسه.المصدر)4(

.7صهذالكتابناالفرشيالقسمفيالاسبانمةباللفةكاملارصالتهشصراجع)5(



والإسلاميالعربيالعالم!ومئاسبانياطرفمنالصمتهداتواصللقد

الحمهوركافرشيس.الحضاريةالاعتداراتفيهكثرتحينفي.سواءحدعلى

حصلماعلىوالإسلاميالعربيللعالم!رسميااعتداراقدمالبرتفالية

ارتكبهاالتيللمظالماعتدارهمقخراقدموالباباابلادهفيللموريسكي!

بهاقامالتيللمجازرولأسياللصذاهتدرداليابان؟العالمفيالكاثوليكيون

ايطاليا،وزراءرئيسقدم،ومؤخرا.الثانيةالعالميةالحربفيجيشه

بها.الإيطاليالاستعمارألحقهعماالليبيةللجماهيريةبلادهباسماعتدارا

اسبانياصمتإن.الحضاريةالمواقدمد.مثلتبنيعلىأمثلةعذةدهناك

موقفهوالموريسكيين،لمالبماةحصللماالاعتدارتقديماليومحتى،رفضها

علىبرمتهماوالإسلامىالعربيالعالمذتخادلهووالسببأصلامقبولفير

بالاعتدارالإسبانيةالدولةمطالبةوعدمالملفهداتعا.متحدموقفتبتي

بدلن!.رسميا

االأيامهدهاسبانيااتخدتعندماوخطورةوشعتيماسوءاالوضعويزيد

قرارايعدولكنه،اليهودونظرنطرهافيرمزكةدلالةلهجدثداتاركخيافرارا

اليوميةالعركدةاليناحملتعندمااليومالاسلاميللعالمبالنسبةجداخطيرا

قرار)0002(لحالياتموز/جويلية15بتاريخعددهافيشأ!ولالإسبانية

للرصيدكلدممدولارمليونونصكمليونبمبلغبالمساهمةالإسبانيةالحكومة

المانيا.فياليهودماساةمنحيابقيمئلتعويضوالمخصصالعالميالمالي

اليهودلأحفادالمبلغهدا4المدكورةالعرثدةدكرتكماايخصص،سوف

وهم4الاستردادحمالةاشاءاسبانيامن2914سنةهجرواالدينسفار!د

.*السابقة!يوغسلافياوبلفارياواليونانتونسفياستقرواالديناليهود

العالمانلازمهاللاىالمطبقللصمتوالشديدالعميقاسفيأبديأنليهل

الديللنداءاسبانياصمتأيضانأسفأنناكما.الملفلهداوالاسلاميالعربي

منأكثربتعويضليسااسبانيافيهوطالبناسنواتتسع"منأكثرمندوجهناه

منوسلبواانسانيةوغيرقانونيةغيربطر!ةهجروااأندلسيمليوننصف

اغلبهمفماتالقسريتهجيرهمأثناءالظروفوأعسرأشدولقواأملاكهمكل

.استانبولالىبومنذشوجه،اكثرمم5
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والاسلاميالعربيللعالمذحضارياتعتدرأناسبانياطالبناولكننا،غرقا

والمسكين.البائسالأندلسيالثمسطلحقتالتيالإنسانيةالماساةلهاته

الاعتداربهدااسبانيالمطالبةوالاسلاميالعربيالعالمانسيستفيقمتى

الاسبانيةالد!لةتقزأنالىوباستمراربهنطالبسو&والدىالتار!خي

السياسيةالسلطأعلى.قبلومنعلنيابهالتصريحويتتمالقرارهدامثلاتخاد

الإسبانيةا

الدكاترةالشيخبهاقامالتيالدكيةالمبادرةأحييفإنيالإطارهداوفي

كشعندمااللأتعادالأملىبالمحلسوالعضوالشارقةصاكم،القاسميسلطان

القضية.:عميقةدلالةداضواناعليهاوأطلقغرناطةس!وطمنسمرحيا

وأهدافهاومراميهامضامينهافيراثعة،القضيةمسرحيةفإنفىلعمري

التيالفضفاضةالشعاراتهاشهمعتقطعحتماوهيالتاريخيةفىرسالتها

لايانوفنوبراعةجراةلهمتكونأندون،الأندلسحولالبعضيطلقها

ومؤثرابليفاتصويراالماساةهاتهلناصورعندماالقاسمىسلطاند.الشيخ

المور!سكيذبماساةجميعاالمسلمينلدىالتاركخيالوعيتعميقمنهمهاولةفي

لماضيدالنسيانالمطلقالتخادل!تواصلانحقاالمحزنمنوإنهالأندلسيئ.

العربيالعالمنضميريستفيقمتىابهاالموريسكيينوماساةالأندلس

الددلةارتكبتهبم.لماالحضارىاعتدارهابتقديماسبانياليطالبواوالإسلامي

السلطةطلمتعقلبائسشعبحقفيالتفتيشومحاكمالكاثوليكيةدالكنيسة

منالأولوالنصفعشرالسادساالقرنخلالسواءحدعلىوالدينيةالسياسية

وأندلسيتهدددنهوتراثهوحضارتهموضهمندفاما،مشرالسابحأإدة؟ا

العصور.مرعلىالخالدة

ملكحولالعدكدكتابنافياليومجمعناهاالتيالسبعالدراساتماته

ومدىالموريسكولوجياعلمحقلطتعزيزالىتهدفالأندلسي!،المور!سكي!

ووظفواتمكنواعندماالتاريخيالتاطيرجدليةفيالمفاربيينالمؤرخينمساهمة

كحتاعزالماالديالميدان!هو.والتركيةالعربيةالوثاثقمنجدكدةأرصدة

مكتبتنالي!راهاكسدأنمؤملا،الحعكلهدافيالعاملينجهودتظافرالى

الآندلسيين.الموريسكي!ملفحولالتارخية

02/60/0002فيزغوان



الأنرلصبم4-يصكبم4العهين!4يالتاالسشمقالكربيةالأعمالى

)1(للتتييممعا،لة

موضوعحولنشرتوالتيالعربيةالكتبخصوصياتاستقراءالىالبحثهدتايرمي

باللغةالمقالاتأما.الماضيةسنةوالعنترينالخمسخلالالموريسكيين-الأندلسيين

الدراساتحولأعددناهاالتيالعامةالبيبليوغرافياإطارفيحصرناهافقد،العربية

3(.4991سنةخرأواإلىساتلدرااتلكحصرتلتيوالعالمافىالأندلسيةالموريسكية

التالية:هيالرلمةباللغةللعناوينمفصلةقوائمأربعأقمنا،الغرضولهذا

بتاريخعرضياأوكليا،مباشرةاهتمتعنواناوعشرينخمسةتضمقاثمة:أولا

الأندلسيين.الموريكسين-

الإسبانيةمنالعربيالمشرقفينشرتتعريبهاتمالتيبالعناوينقائمة:ثانيا

الأندلسيين.-الموريسكيينتاريخحوللأنقليزيةوا

مؤسستنا.طرفمنتعريبهاتمالتيبالعناوينقاثمة:ثالثا

)بينالماضيةسنةعشرةالستخلألالمؤسسةأصدرشهاالتيبالدناوينقائمة:بعارا

أ-9991(.839

الاولىالقائمة

عناوببها:ليكموإ

الأندلسهفىالعربيالوبودانهيارماساة4الكريمعبد،التواتي)1(

.6791،البيضاءالدار،الرشادمكتبةمنشورات،ص688

غرناطة4سقوطعشيةالاندلسمسلميمحنة،عبدهمحمدحتامله،د.)2(

.7791،عمان،الأردنيةالجامعةمنبدعمالمؤلفمنشورات،ص016

الموهـكسكيةالدرالاتوضعية:حولالسار!ىالصالميالمؤتمرأعمالصمن5991سنةالبحثمذاشر)1(

اليومعليهأدخلناوقدأ.599باننهيالمؤصس!ة،منشوراتأ-7،24ص،الماضيةسنةالثلاثفىخلالالأندلسية

.هذالجدباكتايبانمينثرهليتملجد!ةاال!طإتب!ض

زغوانالمؤيسة،متنوراتص،384،الأندلسيةالموريسكيةللدراساتالمامةالبيبليوغرافيا.كتا!راح!)2(

"أ599



عهدفيالأندلسلمسلميالقسر!التنصير،عبدهمحمد،حتاملهد.)3(

منبدعمالمؤلفمنشورات،ص018،أ-4941516الكاشوليكيينالملكذ

.0891،عمان،الأردنيةالجامعة

،ص012،اسبانيافيالموريسكي!محنة،محمد،قشتيليو)4(

.0891،تطوان،الشويشمنشورات

،ص047،الثانيةالطبعة،الأندلسفيالعربمحنة،أحمد،حومد)5(

.8891،سروت،لنشرواساتللدرالعربيةالمؤسسةاتمنشورا

142،الاندلسفيالتفتيشمحاكموجرائممدابح،علبممحمد،)6(قطب

.8591القاهرة،ص

وأساليبها،الفاشمةالتفتيشمحاكم،عليالرحمانعبد،الحجي)7(د.

.8791،الكويت،الإسلأميةالمنارمكتبةمنشورات،ص69

منشورات،ص404،الإبادةالأندلسمنوتدكروا...،أحمد،رائف)8(

.8791،القاهرة،العربيللإعلامالزهراء

الأندلسفيالتفتيشومحاكم،الموريسكيوناللهعبد،حمادكي)9(

والمؤسسة،)تونس(للنشرالتونسيةالدارمنشورات،ص66160148أ-294

.9891،لجزائر()اللكتابالوطنية

تار-فيدراسة"المواركةالأندلسيون،سعيدعادل"بشتاوي)15(

،القاهرة،أسامةرارمنشورات،ص032،غرناطةس!وطبعدالأندلسيين

خلالالأقصىالمغربالىوهجراتهمالأندلسيون،محمد،رزوق)11(ر.

.9891،الرباط،ص342،عشروالسابععشرالسادسالقرنين

الأدص!فيدراسة،الموربهسكيةالمفازىملحمة،صلاح"فضل)12(د.

منشورات،ص403،(التاريخيةالموريسكيينملحمةفصل)مراجعةالمقارنالشعبي

.9891،القاهرةاالمعارفدار
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،ص،77وأدبهمتاريخهم:الموريسكيون،جمال،الكريمعبد)13(

.15991هرةلقاا

،الأخير(الفصل)راجعاالتار-فيالأندلس،شاكر،مصطفىد.)14(

.5991،دمشق،الثقافةوزارةتمنشورا،ص167

المور!سكيونأوالمنصرونالمسلمون،الدينجمال،اللهعبدد.)15(

،ص538،الأندلسفيالمسلمينتاريخمنمهملةصفحة:الأندلسيون

.1991،القاهرة

:اليومالأندلسفيالإسلاميةالصحوة،المنتصرعلي،الكتاني)16(

.2991،قطر،62(-32صفقط)راجع،ومسارهاجدورها

ماساةتجاهالعثمانيةالدولةموقف،اللطيفعبدمحمدابن171(

.3991،الرياض،ص692،أ-9016()486الأندلسفىالمسلمين

،ص28،الأندلسسقوطفيسبباأربعون،الحليمعبد،عويس)18(

41991)3(.القاهرةاالصحوةدارمنشورات

ص،الموريسكيين،254أوللمغلوبينالويل،سيمونالحاثك،)91(د.

5991.لبنان،جونية،البولسيةالمطبعةمنشورات

الآدابكليةمنشورات،ص962(والتاريخالدرس:الاندلسندوةبروث)02(

5991)4(.الاسكندريةجامعة

التاشمة.ماتهفيأصفله02الرقمراجع،ا!لدلمىلد،ة-كظنميصرالدتيال!حثأمز)3(

فيا!!لسينالمورسكينموصوعش!!لتفتهطمنهابحوثشلاتةأن!!،الندوةماتهفيبحثا21لنمرمنالرغم،عى)4(

ملففيأكثرالتعمقهو،طةغرظلسقوطسنةالخمسماشةوحيمنجاءتالتي،الندوةمذهلعقدسيةالأ!الأمدافمنأتحزا

نصوتمدمنابالاسكندريةالندوةمذهتفصالبحصرناخرىجهةمنالعرية.التاريخيةتطلدراافيعموماالمفي!الورسكين

.الافتتاححلسةفىال!ربالتاركبنباصماكهـمةبتقديمالندوةعلىاثرفةالهيئةاكفتنيوتمداالكتا!مذانحيالأةلالمحت

الهيئةتحليلعدمحقا!تآصفت.تلكاكمتيسنربعدمالؤتمر،أعمالصدأر&ىفوحئتأليغيرصر"ر،بكلفيلكتممت!-الفعل

منشيء.العرسينلم!ر!داالمثرقببنالحضارىلربطافيلاصكندرسهابددرفيهالومتالتيأالكمةاتلكبشرلالترامطل!ظمها

العممداالألتاذليم!-الأما!

لماذاكدلك،المرحعيةصنهته،العملهذاأفقدط،هوالكمابمذافيفيةالجفرا!الأماكنالأعلامكنافمةإظعدمألاحظإسينم

أكادلجيةعدقوافهناك،ال!دوةاحساتبرنامجشرنماشدةماثمل!حوثااإلىب!هولةللرحوعالندوةموصوعاتتم!شمهشقملم

تحمرم..!نبج!نطالد!ليالصعمدعىمشه
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أممهابن:سيمون،الحالكد.)21(

6991.لبنان-جونية،البولسيةالمطبعةتمنشورا

ص،492الموريسكي!.ثورةأو

العلميالسجلوهوأجزاءا5والعطاءاتالتقلباتمنقرون:الاندلس)22(

)5(.بالرياضمةلعاالعزيزاعدلملكامكتبةعقدتهالذيللمؤتمرمللكاا

فيالاسلاميةالعربيةالحضارةتار-محمد،بنخالد،)23(القاسمي

للننتمرالعربيةالثقافةدارمنشورات244(-175ص،السارسالفصل)راجعالأندلس

.8991الشارقة،لتوزيعوالترجمةوا

فيندلسيونلأانيسكيولمورا،أحمد،نيلحمروا2(4)

8991.تونسميدياكوم،مطبعةمنشورات،أص56،وبيلموغرافيا

سةدرا،تونس

منشوراتأص،955جزءانااالأندلسفيالاسلاميةالعربيةالحضارة)25(

نئعلقاندراستينتعريبالأولالجزءفيسجلناوقد.العربيةلوحدةدراساتمركز

.8991بيروت،لأندلسيببنابالموريسكيين

علىاعتمدجلهاأن،العناوينهذهبخصوصهنانسجلهاالتبمالملاحظاتوأدل

وعدمكليةاليهاالرجوعفإنوعليه،طويلةمدةمنذنشرتوالتيالصروفةلإسبانيةلمراجع

تطورعلىالحرصالعناوينهذهأفقدقد،أخرىمصادرمنجديدةبمعلوماتاثرائها

مايجد!النالمتخصصينفإنوعليه.الأندلسبمالموريسكي-الملفحولالتاريخيةالمعرفة

دوراأدت،أخرىجهةمنالعناوينهذهأنإلا.شيئالعلميةمعلوماتهمالىيضي!ون

يعلملاوالذي،-الإسلامىالعربيالعامالرأيلدىالموضوعبهذاالتعريففيايجابيا

المؤلفوننفكنحيثنجاحاالعناوينهذهسجلت،الرؤيةهذهومن.الموضوعهذاعئالكثير

لحضارةواوالفلسفةالتارلخ:الأ!لسحألالتخصصاتمنعدداغطت،لحظ08اليحملخصطاالأحراءعذهكسمت)5(

بالعربيةواحدابحثا-آفتهد،الأ!لسيينبالورسكيينشا!ماثلأمااسرعية.اء،ال!إالاد!1اض!ها1اعمز%اة،العصاره

باللفةبحثاعرستةفيهنشرحيثريسكيةالرالفترةكهاخصصممقدنيالثلجزءاأهـا.الأولالجرءنحيالأحنميةلفاتب؟اشر2

.،احدابحثامسلخااالجرء1بحثينغصمبعالرالجزءاأطنية.لابالنةبحدا1أبحثا!ربيها

لأندلساحولالس!وديةلعربيةالالمملكةأبالخليبمال!ربياثرقفيمرة،لأالعقدهشمتمر!فيأمملعدتمرالمزمذاأ!شكلاز

ال!زيزعداللكمكتبةمد!االم!مربنفيصلالزميلمامتماإلىذلكفيالنهضلأبرحع.صهظبرجةالأررا!سييزاالمورسيين9

شمالتيالعالميةالمؤشمراتمئعدداوحصربالأزرلس،الاصلاميلعربياللتاربخبالسبةعصملزاأمميةهـاتما:رراتعدماالرامة

مؤصت.و!فيتمظ!مط
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معلوماتنقديممعاغرناطةسقوطبعدالأندلسيينالموريسكيينلمصيروافاستعراضمن

الحايكر.كتابيمنهاالأخصوعلىالعرسينوبالخليجبالمنتمرقذلكحولجدامفيذة

)6(.الأخيرين

،العربالمشهورينالمؤرخينأنهو،القاتمةهذهحولأسوقهاالتيالملاحظاتوثاني

اعناناللهعبدمحمدد.عداما.أ-9016()294عنايتهمالموريسكيةالفترةيولوالم

اتتينإلانستئنيلا،الحاليةقاثمتناوفي.ذلكعئالهامكتابهسنةخمسينمنذنشرالذي

التاربخمنالحرجةالفترةهذهانشكولا.العنايةتستحقفقطعناوينثلأثةأو

بالفترةذلكقيسإذا،لفترةالهذهالمؤرخينهؤلاءاهتمامتجلبلم،الأندلسيالموريسكبم-

منعدرادفعالذيلأمراوهو،الحضاريالإشعاعذاتالوسطىالعصورخلالالأندلسية

الزمنيةالفترةبهذهالإهتماملىا،الموريسكيللموضوعجدالمتداطفينواوالمؤرخينالكتاب

بدونولكناعاطفيبشكللحدشبمالسردااسلوبتبعتالتيالكتاباتاوهبم،حولهالكتابةوا

الدولبم.لصعيداعلىلتاريخيةالمعرفةامنظومةثراءافيومساهمةعلميةجدوىأية

منالعلمهذاعرفهاالتيالمثيرةالعلميةالتطوراتتلمسلمالاعمالهذهأنشكولا

والأمريكيين،والألمانوالانقليزوالفرنسيينالإسباناللامعينالمتخصصينساتدراخلال

منالمستقاةالتاريخيةالمعلوماتأرصدةوظفواالذينوهم،المفاربيينالباحثينوبعض

المثبتةفياتللببليوغرامتفحصةءةقراإن.لعربيالوطنواوأوروباوتركيانياسبااأرشيفات

لموالتينسبياالمعروفةالمعلوماتمدى،واضحبشكليؤكد،العربيةالعناوينهذهفي

العغتمرينخلالوبالتحديدالعالماعبرالموريسكولوجيالعلملحاصلالتطورابالإعتبارتأخذ

-.-!ليسوا،الكتبهذهمؤلفيأنهو،لمجالاهذافبمللإنتباهالملفتإن.الماضيةسنة

س5منذالمغاربيةالتار!خيةالمجلةفيالعربيةباللغةنشرتالتيبالمقالاتعلم

ضالعديدةالمؤتمراتأعمالأوالتآليفمنآخرعدرعئفضلاهذا،سنةوعشرين

نيةوالإلم.-.والفرنسيةبالعربيةتباعاونشرتالتخصصهذاحولمؤسستنانظمتها

والأنقليزية.

لبن"تغذي:مثللمصطلحات،مؤسفمفرطباستعمالفتتعلق،المواليةالملأحظةأما

المصطلحاتوهي،"الصليبعتاةقلوبفيالمبينالصليبي"الحقدأو"كنيستهفيالحقد

غرناطه.صقو!بعدالأندلسينالوري!كيينلصيرف،1اض!راضمنالؤلفضكنحيث.اغاشمةانمي91121عدد)6(

.ذاكح!لحدامفيدةماتمعلممقدما

-13-



والذيالرائعحضارنتارصيدالىحقااليومأساءتقداالعناوينهذهأغلبفيالتي

وتسامحه.وسموهفضائلهلىابالإنتماءلمسلمينا-لعربانحننتشرف

القريخيةكتابانتافيالمصطلحاتهذهعنالتخلىاليومعلينايحتمالواجبإن

العاطفيةالصيغأنذلكواعتدالا،اتزاناأكثرمصطلحاتواستعمالالعلميةالأكاديمية

الدولبم.معيلجااالعاملرأياعلىسلباتؤثر،الدينبملخطابيابعالطاذاتالهائجة

غرناطةسقوطأسبابلتبسيطتجاهااالعناوينهذهأغلبفينلاحظ،أخرىجهةومن

الىومال(المؤلفينأحدذلكذكركماعليهالله)لعنةالخائن"السلطان:مثلذلكوتبرير

البرالىوانتقلله،قلعتهوفتحغرناطةتسليمعلىمعهنعقواالعدووهادنوالملذاتالراحة

وإن،"اللهكلماتعىمداعاتغافلوأنهالفقراء.أحباسمنويعيشآلامهءهورايجرالمفربي

والنعيموالرخاءالماديالترفهى،البحوثأحدفيجاءكما،الأربعينالسقوطأسباب

المسؤوليناخلاقيةوعدموتطبيقهالدينواهمالالسلطةعلىوالصراعالبعضوخيانة

.للإسلامالعمومعلىوخيانتهمالدببيلواجبهمالعلماءوتركالإسلأميةللقيموخيانتهم

واقعحتميةعننترجمهيإذ،بكثيرذلكمنأعمقلأسبابأنالتاريخيةوالحقيقة

االميلاديعشرالثالتالقرنمنذالعربحالطرفعلىنفسهبعرضبدأوعسكريسياسي

الصحيحةمواقعهمفياعدائهموضععلىيومئذالمسلمينالعربقدرةعدميعكسماوهذا

وعلىوالدينيةوالحضاريةوالإقتصاريةلعسكريةوامنهاسيةالسيا:المستوياتجميععلى

الذينالدينورجالوالساسةالملوكانتهجهاالتيالإسترانيجياتوإدراكفهمالخصوص

المسيحية.غيرالأخرىناتالدياكلمعمحالتساوعدمالتعصبأعماهم

لااعنواناوالعشرببئالأربعتذالقائمةهذهأنكيفالإنتباهألفت،أخرىجهةومن

الجفرافية،لأماكنواللاعلامكشافوضعتبنتقد،فقطعناوينأربعةإلابينهامنيوجد

مليئةفإنها،منتىالهـواأما.جعهالمراببلبوغرافيامةقااتمامااهملتقدالعناوينبعضوأن

لذلكالمتبعةالعالميةالمواصفاتتماماجانبتأنهاعنفضلأهذااالأجنبيةالثناوينبأخطاء

.الأعمالهذهطبيعةعلىسلبا!يؤثرأثرماوهذا

***

وأكليةتعريبهاتمقدعناوينستةفتغطي،وضعناهاالتى،التانيةالقاثمةأما

صدورها:لتاريخوفقالبلتوااعلىوهىلأنقليزيةوانيةلإلشااللغتينامنجزئيا
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عبدلطفىتعريب،الموريسكيينثورةأوأميةابنامارتيس،لاروزادي)1(

.7491،الكويتاالاعلاموزارةمنشورات،ص911،مكيمحمودد.ومراجعةالبديع

256،جهادكاظمتعريب،الإسبانىالإستشراقفن،خوان،غويتسىلو)2(

،8791.قبرص،النشروساتللدراالعربيةالمؤسسةتمنشورااص

غرناطة،سقوطبعدالأندلسفيوالمسلمونالعربضارل،هنريلي،)3!

،بيروت4والنشرللطباعةلبناندارمنشحورات،ص215،الكرمبمسعيدحسنتدريب

.هـهـ91

الموريسكيون،الأندلسمسلميتاريخ.برنار،وفنسوندببفو!أوتيز)4(

والنشر،للطباعةالإشراقدارمنشورات،طهالعالعبدتعريب،،أقليةوماساةحياة

.0891،قطر،ص325

ميةسلالاالكلممااأخرطةغرناسقوط،شنطونوا،يرفينجا5()

الوطنيةالمؤسسةمنشورات،ص105،العربياسماعيلعليهوعلقترجمهبمالأندلس،

.8891،لجزائرا،للكتاب

،للمستشرقشحليليةدرأسةمحغرناطةسقوط:عنأندلسيةوثيقة)6(

الحجممنص136الشرقاويللهعبدمحمدد.وتعليقترجمة،مونروت.جيمس

.1991،لقاهرةابجامعةالزهراءومكتبةبيروت،لجيلردامنشورات،الصغير

*""

بدءا،عديدةوالأنقليزيةالإسبانيةاللغتينمنالعناوببئهذهتعريبحولتعليقاتناإن

يتحلىأنوجبالتيالعلميةالأمانةعدمعئيترجمماوهذاللكتابالأصلينالعنوابتفيير

دونالكتابفصولبعضتعريبلاحظناكما.الكتابخصوصياتعلىحفاظا،المعرببها

رأيأخذدونبذلكيقومأنللمعربحقلاوحيث،أصلاالمتعسفالإختيارهذاسببشرح

الموضوعلهذاوالأجانبالعربالمتخصصينرأياستجلاءأوحياكانإن،مسبقاالمؤلف

أيضالاحظناأنناكما.الق-ليفيةالكتابلوحدةعتباراوهذا،ميتاالمؤلفكانانلهام

وضعهاالتىوالكشافاتالببليوغرافياوكذلكبرمتهاالهوامشحذفالشديد،أسفنامع

لعربية.اباللغةلأعمالالهذهحتمايسيءماوهذا،لذلكسببأينفديمدونلأصلياالؤلف
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لجغرافيةالأماكنواللتاريخمطبقاجهلاالمعربينلبعضبالنسبةسجلنا،أخرىجهةومن

.المعربفيهاوقعوالتيالمقبولةوغيرالخطيرةالأخطاءكثرةيفسرماوهو،العرببمللمفرب

الشكلحيثمنالاصليليفالنطلخصوصياتبأمانةالإلتزاممعناهكتاباتعريبإن

بفكرةالتلاعبللمعربحقلاوأنه.الصحيحةوأسمائهالتاريخيةاقعالمواومعرفةلمضمونوا

لها.وتحليلهلتاريخيةارؤيتهوطبيعةالمؤلفرأيأو

حينفي،الماضيةسنةوالعشرينالخمسخلألتعريبهاتمفقطالستةالعناوفيهذهءن

ونصوصومقالاتدكتوراورسائلكتبمننعنواوخمسمائةآلافثلاثةمنأكثريوجد

كتابنا:ف!وأتنتناهالفاتبعدةظهرت،الأندلسيالموربشكىالموصوعحولتاريخية

الفقرعنمابترجموهواالأندلسيةالموريسكيةللدراساتالعامةالببليوغرافيا

مؤسسانتاعلىومازالتنتراالتيوالضيقةوحدورهاالتاريخيةالصرفةوهامشيةالعلمي

الضميريستفيقمتىنتساءلأنولناوبشعاراتها.باع!لقابهاالمعتدةالجامعيةالبحثية

منللعديدوفاعلةعيةواتاريخيةصرفةأجلمنللتخطيطالمسؤولالاسلامبملعربيامعيلجا

متنا؟أريخلتالحضاريةالياتلإضكاا

الثالثةالقاثمة

الموريسكي،الملفحولالأكاديميةوالأعمالالدكتورارسائلبعضبتعريبقمنالقد

تعربيهالمأعمالستةونضم.لحضاريةوالعلميةاوالمسؤوليةنةلأماوالدقةمنبمزيدذلكوتم

مؤسسمتنا:فيبنشرهاوقمنا

الإستطراداتوعالملفوىتزاوج:الموريسكي-الألخاميدوالأدب)1(

.8491،تونس،ص003.هيمتناللاا

بهةلمجاا:لمسيحبونواالأندلسيون-دوريسكبوناالوي،كردياكا)2(

بأمريكاهالموريسكيينعنبدراسةملحقمع2914-0164الجدلية

.9891،زغوان،المؤسسةمنشورات،الثانيةالطبعة،التميميالجليلعبدد.أ.تريب

العصورمنالإسبانيالأدبفيالإسلامأثرالوبازلوث،بارالت)3(

المميمبم،الجلملعبدد.نقديم،جميحبننجيبمحمدد.تريباالمومالىالوسطى

.5991،زغوان،المؤلحسمةمنشورات

أ-394.9016الإسلاميةللشعاثرالأندلسييناد!ريسكيينتطبيق)4(
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.1991،زغوان،المؤسسةمنشورات،ص191

،الرحمانعبدجمالد.تعريب،للمور!سكيينالدينيةالحياةبدرواالوئالا)5(

.3991،زغوان-المؤسسةمنشورات،التميميلجليلاعبدد.تقديم

.دتعريب،العنسحولتونسمنلموريسكينصلوباثالوث،بارلت)6(

5991.،المؤسسةمنشورات،الرحمانعبدجمال

الأعماللهذهالعلميةالقيمةالىأساسااستندقدالستةالعناوينلهذهاختيارناإن

غناءمناستفادواالذينللباحثينوالمعرفيةالبحثيةالتفاعلاتآخرعئترجمتوأنهاخاصة1

نأجانبنامنسعيناوقد.الموريسكيةالمسط!لةحوللمخطوطاتواالإسبانيةالأرشيفاترورأ

الذيالواضحالتصورهذاإن.والأكاديميةالعلميةللاصولوفقاالترجماتهذهتكون

منكبيرلعدددوريونتظيمالعلميةالأعمالمنآخرلعددانجازناءوركانقد،تبنيناه/

مؤسستنا.نطاقفيأعمالهانشرتموحيتالد!ليةالمؤتمرات

الرابعةالقاثمة

ألرابعة:القائمةفينوردهاآخرعنواناعشرشلاثةنشرناالإطارهذاوفيد

الموريسكيذوقضيةالعثمانيةالدولةاالجليلعبد،التميمي)1(+

.9891،زغوان،المؤسسةمنشورات،ص08،الأتدلسيين

موجزفقط)نشر،الدينيةوحياتهمالأندلسيينالمور!سكيينمهن)2(

5991.،زغوان-المؤسسةمنشورات،ص204،(لعربيةباللفةساتالدرا

الأندلسي،الموريسكيالتاريخفيدراسات،الجليلعبدهالتميميد.)3(

.3991،زغوان،الموسسةمنشورات،صهـ16

،جزءان91(،أ-ور)295غرناطةلسصوطسنةالخمسمائة)4(الدكرى

.3991،زغوان-المؤسسةمنشورات،ص5201

الأندلسي،الموريسكيالتاريخفي،!رانن!اتالجليلعبد)5(التميمى،

3991.،ص173

وضعية:حولالاندلسيةا!لوريسكيةساتللدراالسادسالعالمىالمؤتمرأعمال)6(

المؤسسة،مننتموراتاصهـ36،العالمفيالوريسكية-الاندلسيةالدراسات
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المعا!:والمسمحمونا!ندلسمونالموركسكمون،ككاردلوىد...)7(
..5991.جالعى

5991.،جانفي،زغوان،ص324،الفرنسيللنصالثانيةالطبعة،الجدل!ة

الموريسكيةللدراساتال!عامةالببليوغرافيا!الجليلعبد!التميميد.)8(

5991.نيسان/أفريل،زغوان،الأندلسية

أفريل،،زغوانص،2206جزءانكارر!اك،لو!للاسمادتمديرسحمه)9(

.5991

الموريسكيون،اسبانيافيالسحرابفاتاهرموسيلا،كاردياكد.)15(

مننتموراتص،024)بالفرنسية(أ-6170القرنينفيالقدامىوالمسيحبون

6991.أفريل،المؤسسة

)11(

المور!سكية

حولالموريسكيةساتللدرالسابعالعالميالمؤتمرأعمال

.7991أفربلنازغوا،ص438،لأطفالواءلنساا:

العائلة:

الموريسكيينصورة:حوللموريسكيةللدراساتالثامنالعالمبمالمؤتمرأعمال)12(

9991.نيسان/أفريل،زغوان،المؤسسةمنشوراتاص037،والفنونالادابفي

كراسكوصوليدادمارياللاستادةتقدير)13(تحية

9991.نيسانأفربلي/،زغوان،المؤسسةمنشوراتاص078

مجلدان،شأورغوا

هذهمؤلفيبأننئعلق،بعةالرالقائمةهذهأعمالفينسجلهالتىالملاحظاتآخر

المسطلةعنالتاريخيةالمعلوماتمصادرحولجديدةتجحرياتالقيامالىسعواقدالعناوين

التيالتحرياتتلكبينتوقد.والتركيةالعربيةالمصادرمنهالخصوصاوعلىاالموريسكية

سمحتوقد،جداوموفقةايجابيةكانتالمساعىتلكأنالماضيينالعقدينخلالأجريت

بالقاءذلكسمحعندماالموريسكبمبالمشكلالعثمانيةالدولةعلاقاتملفبفتحمرةلأول

البحروموانىمدنفيالموريسكيينواستيعاباستيطانحولوجديدةكاشفةأضواء

بفضلوأنه،ومصرالعربيوالمغربالأناضولفيمنهاالأخصوعلىالمتوسطالألمض

والأوروبيةوالإسبانيةوالتركيةمنهاالعربيةوالهامةالجديدةالوشائقيةلإكتشافاتهذهمثل

لمئاتومواكبةفداليةأكثرالمسلمين-الربالمؤرخينمساهمةجعلفقط!كننا،عموما

-18-



لتسعالدوليةانتامؤتمراحضرواالذينالدوليونالمؤرخونحررهالتيالأكاديميةاساتلدراا

ببحوثهموأمدونانتالدعواستجابواواتفاعلواأنهمكيفوتبرز،الأندلسيينالموريسكيينعئ

الجيلمحالمؤسسةأقامتهاالتيالعلميةالثقةمدىعلىواضحةدلالةذلكوفي،لدينالتنشر

منالعملالجميعمنمحاولةفيالموريسكبمبالملفالمهتمينوالمؤرخينالباحثببنمنالجديد

العرب!المستويينعلىالاندلسيينالموريسكيينتاريخحولالتاريخيةالمعرفةتطورأجل

تكريمعلىالإطارهذافيأقدمناإننابل.علمياووزنا،أهميةقيمةأكثر،جعلها،والدولي

الأستاذةوه!ألاالأندلسيةالموريسكيةالدراساتفيولامعةبارزةمتخصصةمؤرخة

أكرمناهاعندماأورغواتيكراسكوصوليدادمارياالمتحدةبالولاياتوالمقيمةالاسبانية

شاركوقد،المتواصلةالعلميةلمجهوراتهانقديرالهامهدىجزءينفيتقديريكتاببإصدار

مجتمعمعوالمعرفيالعلمىالتواصلعلىناعنواذلكنوكادولياباحثاخمسينمنأكثرفيه

جديدنقديريكتابإعداربرمجناالنطاقهذافيأننابل،المتخصصينالدولبينالباحثببن

منعددااحياتهاطوالأنجزتلتيابارلتلوباثلوتهيريكوبورتومنأخرىلمتخصصة

فيلذلكمعرف!مخبرأفضلنشاءاوراءوكانتالالخميادوالأدبعنوالبحوتالأعمال

إلىالأندلسيينلموريسكيينوالالخميادوالأدباحب"فيروس"لنقلوسعتريكوبورتومعةجا

رسائلويعدونأعدوالذيئوهمريكوبورتوجامعةمن!شاباشابةعشرينمنأكثر

القضايابهذهالمؤمنةالإسلاميةالربيةالجامعاتهيأين.التخصصهذاحولجامعية

الأستاذةهاتهمثلالأندلسيبالتراتالاهتمامنععيلفىواخلأصبتفانعملتلتيو

يصبسنةعشرينمنأكثرمنذساتلدراامنلحقلابهذااهتمامناتركيزإن؟البورتوريكية

وحاضرا.ماضياحقهاهضموالتيالاسلامية-العربيةالجاليةهاتهبمأساةالتعريففي

الأندلسية-الموريسكيةبالدراساتمستقبلاالمهتمينالىالرسالةهذهتصلأننأملهل

وجدةموضوعيةأكثر،الموضوعلهذاالعرببلتاريخيالبحتجعلفيذلكيساهموأن

الأندلسيين6لموريسكيينتاريخحولالدولىلبحتامنظومةمعونداعلا
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الأنرلصيينيصكيين4ا!موطرد4بخاالكثمانيةالسياسة

-90160161سنةوالبنرقيةبفرنصامرورهم9

موضوعتجاهالعثمانيةالحكومةأبدتهاالتيالعنايةالىالسابقةبحوشافيتطرقنا

لتقديم)1(ءاتحرااعدةتبنيخلالمنعشرلسادسالقرناطوالالأندلسيينالموريسكيين

والقويةالطموحةسبانياادولةمعمصاعبعدةالعثمانيةالدولةواجهتوقد.لهممساعدتها

-والأتراكوالمغاريمينالموريسكيينضدمرببرصراعفيدخلتوالتيودببياسياسيا

.)2(المتوسطيالجغراف!فضاثهمفيالعثمانيين

بفرنساالموريسكيينمروردرسنا،سنواتبضعمنذنشرناهاكناأخرىسةدراوفبم

علىعثورنابفضل،الموضوعلهذاجديدمننرجعاليومانناإلا)3(،واستانبولوالبندقية

لىاووجهتلأولاأحمدلسلطاناأينيةالعثماسيةالسيالسلطاأعلىمنوجهترسائلعدة

الرسائلوهياالبندقيةدوجوالىالاا(حأ!3س!4أس!،4،الاأ)5دوميدبشىماريالوصيةالملكة

أداهالذيوالحاسمجداالهامالدورامرةولأوللناوتشرح)4(مؤخراعليهاعثرناالتي

الؤسفمنشورات،ص018الأندلسي!!المورثسكيينوثضيةالعلمانيةادللة،الجليلعباالتميمير.)1(

.19891رغوان

تركتوأنهاغرناطةسقيطلتجنبشيءباىتتهملمأعااعىالعثمايةالدولةيؤاخدون،التاربخمواةمنعدر!تىءما)2(

.9061ضةالأندلسمنالمهاضطردمملتحنصالسعيا!اللازمالدعملهمتتهدماند،!اشمماصا!سعيشمالمورسكين

كمااالمتوصطالأييضبالبحر،الدشيةوالسكرتالسياج!للاوصاخ،كااملامطمقاحهلاتخفيالزاميهالداراتمذها%

الشمانيةالد،لةاعيهانتكاالتيلحقيقيةالية.السبال!سربهخوالأأفاالمورسهكياتطنطبحهرت،بىاصطا!تؤكد

المرصهاالعمياالبحثمجطستيعا!ب،شيءكلتم!لاغيتفص!إصمنذ.

في:،.حدبةاطاليةأشائقخلالمن،التانجيلرنة،لينهمبمرصيياالموريسكيينمر،ر.الجيلاعبد،التميميد.)3(

.3991،زغوان،المؤسسةمنشورات،66-43صاالأندلسيالموريسكيائتار-فيدراصات

س!ك!هالا)ص!4ماديسىدومارىالوصيةالملكةالىالارلاحمدلشطانجديدتنرسالتبنفيالرنانقيةمكتنئفاشانتمثل41(

الوصيةالملكةالىالاعظمللصدرغهيالثا!يةلةالر!ماا!سارب!ىالفرس!يةالخارحيةسارشيثعيهاغرطةتمد7(كهأشأح"ح

دظفتالتيالوشائقمىآخرعددابإحدناالقسممذاوننهس،الفرص!ةلمخطيطاتاقسم،رستبطإ-طنيةال!ت!هطعييرعنر-ا

نيييداالسيدةعيهاعثرتوحيثالسدتميةبمروالىلأولااحمد!الس!!منرصالةنحهي،الأخيرةالر-لإاتأهـا-تندرااعدهنمي

منممورةنجسخةمدتماواتفضلتعندماشكرنالبقبملتتفضل.لبمدقيةبالد،لةرشيفبئلمحظهلم!ا(شأ،+ا،لألمةالاا)أ+ا،ا،أ!

امرسالة.مده
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هؤلاءعنللدفاعأ!(3وله4حا،3)حثه+؟أصالينياكدوبيرونباستانبولالفرنسيالسفير

صوليالمتنفذومستشارهلعالراهنريالملكلإقناعالشديدوحرصهالبؤساءالموريسكيين

مرورعمليةلتسهيلنيةنساواضروريةاجراءاتلاتخاذ،ذلكبعدلوصيةاالملكةشم3(اداالاا

المفربنحولخصوصاوعلىالعثمانيةلدولةاضيرااالىمنهالتحولوابفرنساالموريسكيين

.ستانبولااوالعربي

والدينىالسياسيالرهانمدىلناتنترحباستانبولالفرنسيالسفيرمراسلأتان

التيالسياسيةالحركيةعنفضلاهذا،العثمانيينالمسؤوليننظرفيالموريسكيللمشكل

لدىالفاعلوتحركهماستانبولالىحديثاوصلواوالذينأنفسهمالموريسكيونقام

اأخرىجهةمنالعثمانيةبالعاصمةالفرنسيةالسفارةولدىجهةمنالعثمانيينالمسؤولين

ذلكعننتجوقد"لفرنسياببالترامرورهمأتتاءللموريسكيينساويةاكللوضعيةلتنبيههم

الأولاحمدالعثمانيالسلطانموقفحولبالمعلوماتجداغنية-عثمانيةفرنسيةسلةمرا

واسعةديبلوماسيةعثمانيةحملةوراءكانتالتيوالدبنيةالسياسيةالخلفيةثموحاضيته

منذالأندلسمنالموريسكيينطرداثرعلىوبريطانياوالبندقيةفرنسابلاطاتلدىالنطاق

9016.)5(

فيالعثمافيالعرشنقلدالذيلأولااحمدالسلطانانالتأكيدعلىالمؤرخينكلأجمع

بدأوقد")6(التعصبدرجةالىوهذاالتدينشديدكان،)14(سنةعشرةالرابعسن

أيوبجامحالى،المعهودةبالإبهة،4016الثانيكانونجانفبم4بتاريخبالتحولحكمه

أمراأنجزقليلةبأيامذلكوبعد")7(الرسولياتراحاملأيوبقبرعلى،لسيفالوضع

الى،جداكبيرباحتفالتحولعندما5016،الثانيكانون/جانفي23الجمعةيومهاما

هذاان.الضخمالأعظمالصدرقصرفياليومنفسفياختتانهليتمصوفياايامسجد

علىسلطانبختانالعثمافيالتاريخلناسجلهالذيالوحيدالإستثناءيشكلالأمر

+ولس!4!33!!ولس!لما+93لاأ5س!4ل+لةح!أ+ه!+35!!4ح3اثهح!+!أ(-15016)061،لاه!اأص!3أس!)5(

ول!ش!أه3هكله!اح،+ه،س!"+40،هحملأحك!ه+ائحالا،!أ!هول،اكل!ه!881،3و.

لأ2+لاأحكللاحاأ،)*3!أ،!ل!أكهولأ،30*+ثهاأكل!ه+أف!ا،)11،حأ)،611.0،1.ول!كةممياا،أفى88.()6

لأ!!ولم!7!حأ،4"!+؟ولأس!"3،أول،13ا+ثه3،ل!أس!ه)ط4أأثه،،1،."ه161-أي!..صماأرنظ

،،لةمما،لة7"،أ!ح"ه"اصأ!ا!أ+6،+ه،51لالة7*ااس!3أش!احس!:3؟ثطا)ةأ،ثهكههوللاها!ش!4+أاا؟،:كذلكرنظ

ولأأول3س!-لأهأس!4أه+س!"ا3حا+ه"هولثه،أسة!،ثه433-للالأ1و.98

+سع!ص!"33!ا)س!كلأهإس!4")+حأهس!3إ،0+5+ا،،.81،.54.0()7
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أمركما؟)9(بالذهبوطلاهمالرسولاوقبرالكعبةبترميمأمربقليلذلكوبعد.)8("العرش

قبرالشريفالحرمعئفضلاهذا،الخارجبمالحزامشمالكعبةوحزاملغطاءبالنسبة

العادةهيكمابالقاهرةوليساستانبولبمعاملاعدادهمايجببأن،بالمدينةالرسول

والقيام+؟سنةكلالنتمريفالنبويبالمولدللإحتفالمرهأواأعطىالوقتنفسوفبم:أ!)5

قصرهفيتلأوتهلتتمجمعةيومكلالقرآنقراءواقامة،المقدسةالرسولمخلفاتبعرض

00011.)11(

وضعهاالتيالعادةبإلغاءقرارااتخذ،الدينيةالتوجهاتهذهنفسمعوتماشيا

السلطانانالآ.للعرشالمعتلىاخوةبقتلوالقاضية15121(-)1482بايزيدالسلطان

الإجرأءبهذانوهواقدالرواةكلوان)12(مصطفىالأميرأخيهقتلرفضالأ،لاحمد

معمولاكانمابانتهاكوالمشرفالشجاعرهقراأخذعندما،الأولاحمدللسلطانالإنسافي

وهذا،خيريطابعذينميدامناكثرالىمجالهتسعقدتدببهعمقان.)13(قبلمنبه

مناكثربلاللمجانينمستشفيات،بنىالخيريةالأوقافمؤسساتمئعددانشأاعندما

؟)14(باستانبولالمستشفياتاحدلفائدةالتجاركلعلىجديدةضريبةوضععندماذلك

لتحملوبحماسمندفعاجعلتهالعميقتدينهدرجةان!:المدارسببناءالوقتنفسفي!أمر

مكةفيلخصوصاوعلىوالمدارسمعلجوااببناءأمركما.المتدينينومسؤوليةرسلمداابناء

الشخصياشرافهتحتانجزتقدالإنشاءاتهذهكلوان)15(...واستانبولوالمدببة

)16(

نفسه.لمصدرا)8(

.164-161ص،الممدرنفسابسون)9(

المصدر.نالسا!مر)15(

نالسه.المصدر)11(

ل!ثث!33لا،*4!ثه334،ا)أ+5031،لاس!+3،،اه،،0لا+ك!238.0.3،3!لأح35ولالا،261لأ.(1)2

قدالسلاطينلأحدال!رشىتوليعندالأخوةقتلعادةالفاءإن،164-161ص،المصرنفس،نسوبأصا!رر

ذلك.سعدستمرت

53-54.اصالصدرنفسا)13(هـمر

،4"*اول،م!م،ولااأ3هلملأم،5س!ط7أ+ثه+هح+ثهه،لأ.13.10(1)4

درز!"4.33!هآولثثألأ.أي!3031لأهم"احهالم+5+ثه+!س!كلأه4+2ص!3407ولك!"للا+5لأ،2.11751(1)5

،6591!ةحأمح؟4أ+لأ7حلأ،أد3م!5كه.13ر(.76

نالسه.لمصدرا(1)6
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إلآ،الأولاحمدلسلطاناعلىحكمهفيشديدنكافقد)مص!++كاا(هامرالمؤرخأما

تلكشكولاكانت،حكمهفترةطوالانجزهاالتيالمشكورةالأعمالاهمأناعتبرانه

والذياحمدالسلطانجامعأياسمهيحملالذيللجامعبناؤهبينهامنوالتيالمؤسسات

يبررالذيالأمر،السلطانهذاتدينوعمقسعةعنيترجمماوهذاا)17(اكادلمجيةبهالحق

لمحافظةواالرقابةلتشديدمكتباعينعندماالخمر،ضداتخذهاالتيوالأوامرالإجراءات

تمنعالتيالقدعةوالإجراءاتالتقاليدعلىلمحافظةواالإسلاميةالقوانيناتباع11:على

احترامحسنعلىحرصالوقتنفسوفي)18(:+لمحرمةاالمنشروباتستهلاكوااستعمال

الأخصوعلىالأخرىالدينيةواجباتهمعلىومحافظتهملمواطنيهبالنسبةالإسلامقواعد

)91(."الجمعةيومصلاةلإقامةمعلجوااعلىالتردد،منها

يعتبرحينفي،القويالدينيالشعورهذا،احمدالسلطانستمداأينمئولنتساءل

فيوخطيرةهامةقراراتتخذوا90161سنةالعشرينسنهنئجاوزلمحيتشاباسلطانا

نية؟العثمالدولةامستوىعلىلوقتانفس

تحتوالغنائيةالسياسيةالقصائدمنعددا"وحررمتميزاشاعراكانانهنعلمنحن

حاشيتهبفضلتلقيناذلكلقنكاننهاأيضانرفأنناإلا،)02(البهتى!هومستعارسما

خاضعاكانالسلطاننوا،جدالمهمةامرلأواواترالقرااكلاتخذواالذينووزرائهلدينيةا

للعيانظاهرة،عليهلدينيةاتهبصمانتكاوحيثأفنديمصطفىومعلمهستاذهالفئيرما!ا

.)21(حياتهطوال

بالأخباروعلمواتلقواعندماووزرائهاحمدالسلطانفعلردودهبممالذلكونبعا

مرورهمأتتاءالمؤلمومصيرهمالأندلسيينالموريسكيينبطرروالمتعلقةوالا!ليمةالمفجعة

ياريس،الخارجيةوزارةوفي2321صاالمصدرنئس،مانترانقارن،234صاالمصدرنفس،هـمر)17(

لأ6حلاهاثهس!334ء30؟حلا+ص!47!53+حاسةاأ061:نغوا،شحت،671ص،5رقمملف،صيةلستاصلاتالرا

لبناءالألاسحجروضعقدالأولاحمدالنطانان.ةباستانبولالفرنسيالسفيرحررهاوالتيالتاليةالفتهرةنستخرع

المفدسالىاليايابتقديمقاموا"الذجمنالدولةرجالكبارحضروتمد.كقرباناخرىساتهـحيواخرفانعدةذبحوتمد،معهجا

..".صيقا

.الصدرشفص،ضو)18(

نفسه.المصدر)91(

نفمه.المصدر)02(

.161مى،المصدرنفساشارشلىازانأا1641-161ص،المصدرنالس،يسيتب21()
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؟لأخرىالأوروبيةافيةلجغراالفضاءاتوابفرنساا

علمعلىكانواالعثمانيينالقادةأنعلىالوقتذلكفيالغرليينالرواةكلاجمعلقد

بسوءالمتعلقةمنهاالةخصوعلىالأندلسمنالموريسكيينلطررالمتعلقةالتفاصيلبأدقتام

كتبلقد.العربيالمغربالىللتحولالفرنسيبالترابمرورهماتتاءلقوهاالتىالمعاملة3

مرورحولعديدةشكاويهناالعلمالىوصللقد"يلي:ماباستانبولالفرنسيالسفيرإ

الملكمنالتعهداتاخذواوقدافرنساالى،اسبانيامناطررواالذينالبؤساءهؤلاء

ذلك،منالعكسعلىأنهإلا،ملكاأمانفييتمسوفمرورهمبأن،بعلرااهنريالمتوفي:

.)22("..وغريبعجيبهومالمضرةواالإهاناتمنتلقوا!

باشا،مرادلمقابلةبلفرادالىالتحولفيالأمربادئتوفقواالذينالموربشكيينان

العثمانيةالعاصمةالىذلكاثرعلىانتقلواقد،مكرر()22الأولاحمدالسلطانوزراءاحد

!نيرةشياءاوذكروا"نيةالعثمالدولةاهياكلأصعدةجميععلىالإتصالاتبعديدمواقااين

عنايتهممحلكانالموضوعهذاوان.معيذلكبدورهمآثارواالذيئالدولةكبراءالى

الفرنسيةالسفارةالىبالتحولالموريسكيونقاماخرىجهةومن.")23(الشديدة

وهم،بذلكسموكملإعلام،مباشرةالىوجهوهاالتي"شكاويهموعرضواباستانبول

تجدلمتيرالثالبالفةرسالتهمان")24("لموضوعهمتمنحسوفعدالتكمأنمنمتأكدون

نفسهعلىاخذالذيدوصالينياكالفرنسيالسفيرغيربالإعتبارتأخذهاغربيةشخصية

الفرنشيةالسياسيةالسلطلدى،وسموبإنسانيةالموريسكيين،قضيةعنبالدفاعالعهد

لصالححاردفاععنترجمتقد،وجههاالتيرسائلهمنرسالةكلفإنوعليه.العليا

)25(،الأندلسيينالموريسكيينقضية

الة3أ+ظشألة،.33شأأ01،!.!37-لأ137.()22

.24/5/0161بتارلخالوصيهلمةموحههرطله

17.7،كلا+اخ.!5أح،.ا.2.33،ممرر()22-

.25/5/0611بتار-صاليمياكمىر-الهة،لة"+اولصاللمةفى....33أشأ،.لم.3)(37)23(

...:اللكالىكتبدتمدضعيةبالمأخبرةحيث،مرليبمنرلالةصالينباكاستم2779ص،نفسهالصدر)24!

...مرلسمامنيهعصاحطصهـامذا

صليبيةبحملةالمنادلنالأتمطا!أحد،1(606-71951+،3لأآلمةس!4!خم7)؟جتبرادأر!هـظخفه!ات)25(

منالعثمانيةالدولةفدصليبياقرلعاأ1حدبمكانعراالسابعالقرتمنلبنالأةالعقدكأ،خلألااعتماجمهاممهاندةفد

./.....ثررعنمموليلمكارتعثرأصوحدن!،عنهرنسيةارباتبنومن،!طالين14اعرسسين7س!هم

-25



بفرنسا،الموريسكيينبمرورحفتالتيالمزعجةوالملأبساتلظروفاعننتساءلانولنا

عبرلمرورهممطلقرفضالىالمطافآخرفبموأدتالفرنسيةتالقرارافيهانتاقضتوحيت

.)26(الفرنسيالترابفضاء

الملكوممثليالموربشكيينبينالسريةلمحادثاتباهنانذكر،الورإءالىقليلاوللرجوع

لمحادثاتاوه!،)27(ثوليكيةالكاالىالبروتستينيةمنيتحولانقبلوهذا،بعلرااهنري

السلطمعبالتنسيقيقضىمبدثياتفاقحول!حورتوالتيومشجعةايجابيةكانتالتي

ضيارالىاللتحولضروريكممر،لفرنسبمابلترااستعمالواانياسباابهةلمجالفرنسيةا

الثقةوموضحالوسيطدورلعبواالموريسكيينانبل)28(.العثمانيةلدولةااوالعرببمالمغرب

،740+ا!2:راجعفبراد،سافارىعصنرل،!خيراجوزيفلأباعومنر!س!لا!(س!4س!لامص!7)3رنوظدودرك...../.

،!أه"!!س!طاه6لة+لا!4ح،++هس!كة؟ص!أا+ىس!7اس!33اس!:94)ءلاس!لا3أعحس!ول3،أكاهأ+ثهثهلماغ3اس!صالأس!،+ثهلالمةك!

*7)أس!س!أ*7))أء3أمح!)س!كم"،أول+حكاالاثه41ثه!4لأثهأةثه713،ولأ؟خ+ح3991،3،هه.ك!853-3.

مخطوطة:لتمارالتي،اكاردياكلوىرصالهلقارئنحيللوضوعاهداحولالعلوماتم!لمر!261(

س!ط"كه!3!!ح4س!3+5مأ34لاح3س!+طثه+؟لاص!04ح.7.0822هول15ص!ا11س!3"0791.

لنشر.،االتعرصصتستحقلتيواحدامهالهاالنهرنسيةالأرضيفات،شائقلخموصاعىراحع

أولح3لا،30أول،ول"اطالا"*ص!أكه+هلأص!533،+أ93لاح3+س!0161.س!3ثهح+هكهس!4لاس!ولس!ح3لئهول3ءا.صاأحعرا

أول4أ+كلآلحفه113،أول،لأع+س!3حأ3.ول30133-أك!،ح.240و-327.

7،اس!"حأأحول!3!93احلا10س!سأ533+أ93شالا3:،أخيرا06.-41ص،لمصدرانفص...مرور،شادراراحع

+س!!3+ءص!ا1"أ+،".1)70،ول961-471.00،56-5550.

تغييرالىثفعأنهيعنىماومذا،قداساقامةتستحقبرسى:التاليةالمازحةالقولهبعالراهمرىالمكالىتس!مب)27(

اغتيالهسبمادمومرتاجعله،نهخاشمشفمهعلىقطعهالذيالوعدهذاان.الكاثوليكيةلىاالمروتستانتيةمنرسميامذمبه

،حم!!لا44ص!.س!،!لا3،ح3!طس!353+!54ث!ه*+ص!ثه4!!ثثألم4س!3م+ءحح،37،242.0لا3ح5ثه3،،حعار

لهعأ3،كل!سأ5لا3مح!،891و.

مذاحولصاولبحثاجراءظرنافيشتحق،النهاشالطردقبلالفرنسيةالسلطمعرصشكي!نالمممحادناتالى)28(

لديواجدالمماالمعرسمدامنطلأخصا!علىجدامهطكاردساك!وىذكرمالميالوشائقاان.لجديدرا،الطمرولمحم!الموصوعا

بالدراساتالهتمينعامةمنشامامجهو!بتىوقد،2016شةحدورفيالرابعمنرياللكالىالورسمكيوتارصله

فىلخطيرةجوهريةلمعطياتحتهاشقعئربخيةلظالدتمةاوبمنتهىلنالكنمفلأ!بهسفلت!رراتعرلطعلىع!ز!د.رسكيهلما

التقربدمذاان.الوهـسكيونمؤلاءبهامظالتيوالسياليةالفكرية؟فيبلالعسكرسةلمحقطديسىومةاتدطبيعهتتاكلفس

فيمعرباالتقربدنصراجع.الازرلسيالنهضاءعرصفيالورصسكينحولالجدبدةالفنيةلمعطياتهعصيقةدرالهلىاححتا

.35-38صسهلدراامذهبخر

كا!ا،ص!+ه،لأم!+!أص!!+،++س!+539.00،71-فى63،!سةأ3،!،لأسة2891.4.!.حعار
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المروربهذالهمالسماحإثروعلى:)92(البحتةالفرنسيةوالدبنيةالسياسيةللقضايا

الملكةقراراتبذلكلحاقاثماغتيالهقبل،الرابعهنريالملكمراواكانتاالفرنسيببالتر

نإ؟الفرنسيالترابمنالموريسكيينبطردوقضتجداضحةوواسمةحانتكا،الوصية

فيالمسيحيةلشعوبابجمع!بالقياميحلمكاننهاتؤكدللملكلدينيةاللخلفيةمتأنيةسةدرا

أسياالىالمتوحشينهؤلاءلطردبنفسهالملكيقودها،صليبيةحعلةفيمتراصةوحدة

الخلفيةهذهتؤكدباستانبولالفرنسيالسفيرمذكراتان،بأوروباالرعبزرعواوالذين

كانوحيثلكبيرالمشروعاهذابتثواليناإنقلصوليىمستشارهانبلبع.الراهنريللملك

مكرر(.")92العثمانيةالإمبراطوريةعلىنهائياللقضاءبهيهدف

وأربعيناتتتينمناكثرالملكيةخدمالذيصالينياكدوالفرنسيالسفيرسلاتمراإن

لتياللانباءومؤشرةحيةصورةرسمقد،رسائلهاحدىفيجاءكما،وتفانبإخلاصسنة

بفرنسا:مرورهماتتاءبالموريسكيينلحقتالتيوالمأسيالمصائبحولستانبولاوصلت

ءلمةح)س!4بروفنسساحلهحأساسامنهاالموريسكيوناشمتكىالتيالأماكئ"ان

حدوانكاذاوا..31(+!"5)س!4)س!ل!داسألوزدونجيهانساو)م++هلأ!!(يونوبا(كلح7صك!ولشا

عليهاالعطفوتستحقحقيقيةتعدضكاويهمفإن،صحيحاذكروهممافقطالمائةفبم

)03(."ومعالجتها

تماماسلبواقد.صأ(ول!صأس!43)3لندرليمنطقةعبرواالذينالموريسكيينهؤلاءان

دوالسفيرالىالمثيرةالمعلوماتهذهوصلتوقد.")31(المشرفةغيرالمعاملاتوتحملوا

ول"ا+،+،ول+ولءس!4،ح"م5ولا4لاس!ع!3ش!3س!أ4س!لأآ+ص!3ح،4لماسا4+4لام!هح*لا*117ح5أغح)ح،(92)

!هأ)أ؟!س!لأص!3!،احأس!س!لأه"،33لاثه2ا،حس!لأ+آ*.50.0991،5.لأطر!مىحضشص

وقد،.*()+!لاه"البروضتانتيالحزبرئيمسالىالموجهةالرسائلمنعددابحملكانلارسكيصورةالمؤلفلمار-

جداا!رحالت!ديبمنالرغمعلى،مذاالإطلاقعلىشيئافيكرلم،معهالتحقيى،انماءبمونمليىالوريسكيعلىالق!ضالض

عليها.اؤضنلتياالمموماتلسريةبثيءييح،لم،التعذبضدةمنمجموط"صبح.،ل،يظفدهمورسلذيا

ول،+!لأثه4!هس!...055أح،..س!4)3ح633،حس!"!.7)1).(رمكر92)

.21/8/0161بتاريخالوميةلملكةاالىصاليمياكمنرصالةاثه!6ك!3ثلا...س!4.!ه،.،أشأ."037)03(

الموريسكيين،بابحارالملكطرفمنكلفالذيس!أ!لاول(7ا!حييالشرطهمنهوض.ن.252صانفسهالمصدر31()

بعملقامواالد-!،مم،لإبحاراعملياتعىشرفوااالذكيالأشخاصاختيارءةإطفيبداهاالذيللإمطاشيحه!ذ!..قد

في:النمىهذاراجع..."بلدممخارجذلككلشحملوا،الذينالأبرلاءسالطمنمجموعهعىنيا!وغيرلصوصي

."لاا*+لة!055شأأ،."،.2أو
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التىالمضرةاناعلمانا":نظرهوجهةعنبالدفاعقرارايأخذجعلتهوحيث،صالينياك

مونسينيورموظفواتهمولقد.الملكبموافقةتكنلمبمرسيليا،الغرناطيينبهؤلاءالحقت

لياكتبوماأشيعماوهذا.لربحاءورايجرونالذينمداء+!أح3+هلملا(ء4أدال!)!3دوفيز

تأمينمنهراجياالسلطانرسائلقريبابتلقىسوفالملكانأعتقدوانا.مرسيليامن

تدخلانهعلىذلكاقدرفسوف،هناالموضوعهذامعييثاروعندما:الموريسكيينمرور

)32(...."الصداقةعلىلمحافظةااجلمنطيب

مروربتأمينالملكةذلكبعدثمالملكاقناعالىأيضايهدفكانالسفيرمسعىان

نةوطضالمملكةلةعدالتشريفوهذاالمذنبينومعاقبة،آمنةظروففيبفرنساالموريسكيين

معالصداقةعلىللمحافظةمحاولةفي،جداالحساسالموضوعهذاحولالعثمانيةالسلط

والمصالحوالإمتيازاتالإتفاقياتمستقبلعليهابنوقفوالتيالعثمانيةالإمبراطورية

:المرورهذاتامينضرورةالواجبمنرأيت،الغرضولهذا":الشرقكاملفيالفرنسية

)33(...."والمملكةالملكشرفيفرضهماوهذا

بفرنسا:الموريسكييينمرورمنعقرارخطورةتقديرالىحتىذهبالسفيرانبل

بالأخذفليتفضل،المرورهذامنعالىالتجأقدسموكمكاناذاالقولأخشىدافي

منعدرايسببوسوف")34(الصداقةهذهعلىيقضىسوفذلكان،أيضابالإعتبار

بتوظيفللملكالنصيحةتقديملىاالسفيرخلصوقد.نيةالعثمالإمبراطوريةامعالمصاعب

فبماياديهموسيجدبل"بإسبانياالجيدةلمعرفتهمنظرا،للدولةالموريسكيينهؤلاءخبرة

.)35(خدمته

العثمانيةالسلطلإقناعجداحرجاكانالسفيرموقفانكيفذلككلمننستنتج

هابداالتيايةوللعنالفرنسيةالعدالةاسيرحولمطمئنةبتأكيداتومدهملموريسكيينوالعلياا

الذيوالسلبالإهاناتبأنسموكماصارحاناجرؤكنتاذا":ذلكحولشخصياالملك

صالحةحججأيةتوجدلانهوااومرعبةفظيعةلصوصيةهو،المساكينالعرببهؤلاءلحق

.0161خان/افريى03تجار-الراكامنرىاللتالىصالينياكمنرسالة.277مى.نفهالمحدر)32(

.0611هـ//24-بتارلوصيةالملكةاد!اصالينياكمنرسالة.665ل!ثهثةكه4...ح."3أح001ه".371-037)33(

عليهم.سدبايكونلوفلأنامنعهماتاعتتفإشي.بهلهمسع!المر،رتانكااذا.صالبنباكرصصال!لراته5!

.591/9/0161بئرالمل!ةال!مالينباكمىرسالة.131ص(نفسهالمصدر)34(

.2/5/0161تجار-الملكالىرسالة.353مى.نعسهالمصر)35(
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الذكأالرجالهؤلاءولاالعربهؤلاءفيحباليسالةمرنوا...شجاههالعدالةااجراءلمنع

عدالةولشرف،سيدتيلشرفكهيالمناسبةهذهانبل،لطلبهمالإستجابةحتميةأرى

الشكاوكيهذهاناعتبرتقد،المنطلقهذامنواني.عرشهاوراءلتكونالمتحدةالمملكة

لهمتمنحسوفالعدالةوانيتمسوفمعالجتهاامرفإن،سموكممسامعالىتصلحالما

.)36(..."فيهيرغبونماكلوهذا..الموريسكيونمنهمشتكىأالذينالأشخاصضد

الوصيةالملكةتردرلنانقلتقد!!شاول4ح،351)ح!مفورسدولادوكمذكراتان

واالفرنسيالترابفوقالضررالحاقهم:منخوفابفرنساالموريسكيينمروربخصوص

تمنعالتيالإجراءاتاتخاذبررقدالأمروهذا،المواطنينحقدضحاياهميكونواان

.)37("لفوضىواباتالإضطراحصول

دوالسفيرعلمالىالفرنسيبالترابالموريسكيينمرورمنعقراروصلعندماأنهإلا

لديناالعثمانيينالمسوولينلدىسيةلسياامهمتهعلىالوخيمةلنتائجاجيدااررك،لينياكصا

الىجديدمنرجعالمنطلقهذاومن.الدينفياخوانهمعنالدفاعانفسهمعلىاخذوا

مروربمنحالخطيرقرارهافيللرجوعالوصيةالملكةلدىكثيراوألحالمس!بهةهذه

المطردونالغرناطيينهؤلاءحولوبإطنابكثيراكتبتلقد:الفرنسبمبالترابالموريسكيين

التمسجديدمنأننيإلا:الموضوعهذاحولالسكوتالآنعلبموجبنهوا،سبانياامن

نا.شديدينوحماسبعطفهنانتمتعالت!المسا+لةهذهفيالنظراعادةسموكممن

أمروهو،ذلكفيأشكلاواناابينتكماهو،الموضوعلهذامنحهلىبداالذيالعلاج

)38(."...هناالجميعسيرضى

شيءكلفإن:0161أيار/ماي14يومالرابعهنريالملكاغتيالبعدإنهإلا

تعدالوصيةالملكةانباعتبارالوراء،الىخطوةحتماوهو،جديدمنللبحتيطرحسوف

مشكلتجاهمطمئنةاجراءاتنتخذانمقدورهافيليساذ:")93(ممكنةوصيةأسوأ

منتطلبأخرىجهةومنلطردهمتهاتعليماتوجهجهةمنفهي،بفرنساالموريسكيينمرور

ائكة.الىرصالة،037ص،نفسهالمصدر)36(

.أرمماللاحظةراجع0371اصنالسهالمصدر)37(

نفسه.المصدر)38(

س!لأثه037.+ثم!)صأة++عس!س!+لهس!+ح4ح5151لما78فى،."2فىا،لمة!أمنج،لألمةعلمة"م،أر"فى5.()93
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المطرودينللموريسكيينستسمحبأنها11:العثمانيةالسلطابلاغصالينياكدوالسفير

وأمنحريةبكلالمفربدوللىامنهاوالمرورفرنسالىاالإلتجاء،نياأسبامئكبيرةبقسوة

بهمالحقتالتىالإهاناتاوالإبتزازيةالأعمالبعضالعدالةطريقعنتعاقبسوفوأنها

)04(."مرورهمشاءا

الموريسكيينموضوعانكيفصالينياكدوالفرنسيالسفيرتقاريرخلالمنندرك

نا:العثمانيينالمسؤولينلدىالنتمديدالغيظحدالىوصلتبالفةوحميةاهتماماأثارقد

تحمل،أوجهعدةمنهيلفرنسيالسفيراسلاتمرافيردةلوااتلعباراواترالإشاابعض

هذاان":مثلاذاكرا،الموريسكيالموضوعبخصوصشديدةوانفعاليةعاطفيةرلالات

؟11هناجداهامموضوعهذا..أو")41(هناالقلوبلدىشديدةمكانةيحتلالموضوع

والعطفالفرناطيينمروران؟)42("الموضوعهذاعلىوحنوبعطفاهتمالسلطان"ان

وهمهناجميعاالناسموقفعلىكثيرايؤثرسوف،الموضوعلهذاسموكميمنحهالذي

الملك:الىالسفيرتوجهعندماالتاليةالعباراتهذهأو")43(معهكثيراتعاطفواالذين

آخرشيئاأرىلاانيولتنطكدوامليابالتفكيرالتفضلسموكممنبخضوعالتمسإ"افي

ماوهذا،)44(الغرناطي!ن"هؤلاءمرورعنالدفاعمناكثر،السلطانالىيسيئأنيمكئ

وجههاالتيالإستنجادرسالةتماماووعتأدركتقدالعثمانيةالسلطاتانكيفبنرجم

فبملإخوانهما!لعونةلتقديموالفاعلةالمستعجلةالوسائلثممسا-لتهموتعقدالموريسكيون

الذيلواجبوانبولستابالفرنسيةاللسفارةلصداقةوالودالغةثارةإمنبدءاوهذا،لدينا

البلدين.بينالعريقةوالصداقةالتفاهمحسنيفرضه

الفرنسىالسفيرمنطلبالأعظمالصدروبالتحديدالعال!البابفإنالمنطلقهذاومن

التامةبثقتهالملكلدىيتمتعوالذيصوليالملكمستشارالىرسالةالأخيرهذايحرران

استقبالن.1)45(بعيدامدمنذتجمعهماالتيالصداقةعلاقاتبفضل،المحدودةوغير

.0611حزرران/نجواأبتاربخصاليمياكلىاالوصيةلملكهامنرسالة،كحهلأ+ول055...ص!4،5..،أح.9360)04!

.24/8/0161ربخبئالوصيةالملةالىموجههلةرط!نفسهالمصدر41()

.0161"يار/ى!25بتارسخصولييالىمالينياكمنرسالة،نفسهالمصدر)42(

.91/9/0161بتاريخالمصيةالمكةالىكصالينبمنرساله:031ص،نفسهالمصدر431(

نفسه.المصدر)44(

ثهالأأكللاح"ثه5...00.خأأ(.،262.0.(54)

-03-



الغرناطيين،أحدوهو،)46(القاهرةمنآغامصطفىابراهيمالحاجالسلطانرسول

السفيرمنأخرىورسالة،الرابعهنريالملكالىالأولاحمدالسلطانمنرسالةحاملأ

هذاانرسالتهفيالسفيريؤكدوحيث،العثمافيالمبعوثمهمةلشرحنفسهالفرنسى

ترددنهوا،الآخرينلتقاريروأيضاوسمعتهرأيتهلماوفقاطيبةسمعةدورجل":المبعوث

)47(.كبير.."بعطفويتمتعمرسيلياعلىالماضيفي

منانطلاقاوهذاكثيراتعددواقدالفرنسيالبلاطالىالعاليالبابرسلانشكولا

الإنقاقياتكتجديد:عديدةلأسبابأ406سنةالعثمافيالعرشلأولااحمدالسلطانتولي

فيالملكلدىالسلطانتدخلوطلب7016منذياالهداتقديماو،4016سنةمنحتالتي

لدىالتدخلالعال!البابمنفرنساطلبأو،)48(1016سنةمنذالأوروبيةالصراعات

الا.الفرببمالمتوسطالأبيضالبحرفي"للقرصنة"حدلوضعالمفاربيةالإيالاتبيلربايات

فيالزاويةحجريشكلاصبحالموريسكيالموضوعفإن7016،سنةمئاقياءانه

نية.لعثما-الفرنسيةالعلاقاتا

والتيالموضوعهذاحولالأولىالرسالةنصعلىبعدنعثرلمأننامنالرغموعلى

جهةمنانناإلا0161،ايار/ماي64يومالرابحهنريالملكاغتيالقبلحتماوجهت

قبلستلمواالأولأحمدالسلطانرسالةعلىبعالراهنريالملكلجوابمختصرانملكأخرى

مرورلتسهيلالسلطانلطلباتبشتجيبأنهظاهرياالملكأكدوحيث01611أيار/ماي2

،جداحكيماكانا!ختيارمذاأنكيفسؤكد،القامرةمنالتجصمطمدريسكيأعسكرىارارك!موظثاختياران)46(

الآقليةلهاتعرضتالتيالنوعيةبالثاكلم!رفتهمالخصوصوعىولفتطسبايابالوريسكيينمعرفهالىظرا،مذا

لينتوالتيالرحيمعدالرحمنعدالرحيمعبدالأستادمديقنااليهاتوملالتيالنتاشجسؤكدمااهذا،غرنساالموربهسكيه

بها.للإصتقرارلمزريكيينتلإختيارااحداتكاممرأركيف

منآغامهمطفىابراهيمالحاجيسمىالرطلهمذهحاملانصيدي"؟311-031ص،نالسهالمصدر)47(

حولالملكلىالأولااحمدلسلطانامنرسالةيحملفهو.الآخريىتقاريرهـمنعنهس!تماخلالمنطيصرحلومو،عقاعرةا

لدىالوقعبعضلهاكانالريالةهذهمل...المديخةبهذهمقيمامارالاحدمموانبفرنطبرونالذينطيينالغرظممصوخ

الدولةضدصليبيةحملةعثروماحبكاننفسهموليانعلمنااذاخامة،تماماذلكنعتقدلاأموليالملكمسفر

عامةابصفهلممنمبنواالعثصانيه

ولح!وليمك!53"!اح،!+ا!313!س!س!،وللاهح23حمم!،،3ع3ثهس!حولولثه4س!"ا5+15،الهولس!ولأ،+!أولح"!)48(

س!أ!"امح!،لأحس!+ألا+.ه*هآ34ولىأ7ص!33أ،لأ!!س!291،7891.33".

البلاطالى!احدامبعوشا!لاتذكرلمأصاالا،القانونين!يطمنانطلاتماالعالي!ابارسلمنعدداالمولفهنكرتلقد

،عديد!ن()أممالاالاحمدلسطانالعرشاتزليءاظالدرنسي
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جلالتكممنوديةرسالةحاملاابراهيمترحاببكلاستقبلنالقد11:بفرنساالموريسكيين

خرجواالذينالعربأناعلامكمليويطيب،خطابهمضمونالىاستمعناوقد.السامية

بهقمناماوهو،لفائدتهماوامراصدارسوىبهنقومشيءمنلناليس،اسبانيامن

،وجيدةطيبةملةمعاسيلقي،لطاعتناالخاضعةراضيالةبهذهلمجرمنهموا*تكلأنومفاده

متناننااعننعبركما،صداقتنالحسنوفاءنفديرناعنلجلالتكملنعبرالفرصةننتهزنناوا

)94(...1.ابراهيممبعوثكماليناحملهاالتيالطيبةالسعيدةللاخبار

السياسيةالقياداتمستوىعلىجداالطيبالأشلهكانالفرنسيالموقفهذاان

باهتماميراقبونالذينوهماالموريسكيةلقياداتامستوىعلىأيضاوكذلكالعثمانيةلعلياا

امتناناأكثركانفقد،صالينياكدوالفرنسبمالسفيرأما:الأحداثهذهشديدوبقلقبالغ

علىيردسوفجلالتكمأنواحدةلحظةأشكلم11:الملكالىفيلككتبوقدالموقفلهذا

وحيثالجميعنط!قدالررهذانوا،براهيماالمبعوتحملهاالتيالسلطانجلألةرسالة

منكبيرعددستانبولاالىوصلالظرفهذاوفي)05(."لذلكوغبطتهمسرورهمعنعبروا

أدال!اس!*ول!أ)ليونقويومالفرنسبمالرباناحدباخرةمقعلىمرسيليامنالموريسكيين

السفارةلىاجاؤواوقد،لهمالطيبةملتهومعاوعطفهمهلإهتمانالرباامتدحواوقد.س!ط!+5

عنوعوضااالمعطياتتغيرت،الملكاغتيالبعدأنهإلا..)51(الإمتنانهذاعئللتعبير

منبدءاباستانبولالقلقمشاعربرزت،الجميعأظهرهالذيالعاموالإرنياحالإمتنان

الفرنسيالسفيرايضاوكذلكووزرائهالأولأحمدالمتدينوالسلطانأنفسهمالموريسكيببن

لفرنسي.اببالتراالموريسكيينمرورضداتخذتالتىمرلأواواللإجراءاتنتيجةوهذا

السفيرمنبنصيحةالعثمانيةالحكومةقررتأشهراعدةانتظاروبعد،لذلكوتبعا

جداهامةرسالةوهي،دوماديسىماريلوصيةاالملكةلىارسالةتوجيه،حتمالفرنسيا

هذايعالجكانوكيفالديبلوماسيالعثمانيالتدخللخلفية،أدقبمعرفةلناسمحت

منمتفرقةابراهيمالحاجالمبعوثالملكةالىالرسالةهذهحملوقد،)52(الموضوع

سة.لدراامد.آخرفيملاكابعلراامنرىلمكاردضنرن!يد،ك!ه"ولول3!لأثه....53،.،أح.1653.)94(

اغتياله.قبليو!عتراشى،0161أيار/ماي2بتاريخالمكاالىمالينياكمنأظرط،نفصهالصدر)05(

.03/01/0161تجاريخ،شوضالدىصالينياكالسفيرعوفىالذيكار!مىرسالة.نالسهالممدر51()

ا!جراءاتوأن.بعالرامنرىالكالىوجهتالتينرلالةالك!رىالخطشطنذترتاثتمداسررلةامذهاتضلت!)52(

.جدالهامةاالرسالةمذهاصجهوانأرغممالكبيرالعثمانييزتمقرتثاتمد،رصكيبزلماصدالةشخذشىاممتيانسيئةا
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وتحليلفهممنلمزيد،الرسالةهذهتضقنتهاالتىالثوابتاهمهبمما)53(.القاهرة

الموضوعلصالحالتدخلقررواعندما،للعثمانيينالحقيقيةوالدينيةالسياسيةالأسباب

لموربشكبم6ا

عليهماستحالوحيثا.:وطنهممناطردواالموريسكيينفإنللعثمانيينفبالنسبة

مثيرأمروهو،)54("ا()كذاالإسلاميةالإمبراطوريةسابقاكانتلتياالبلدانفيالإقامة

وبالنسبةوعليه؟الإسلاميللعالمالجغرافيالفضاءلهذاالعثمانيينالمسؤولينلرؤيةجدا

الآراضيالىللمغادرةلآخريوممنيسعونالغرناطيينالعربهؤلاءفإناللعثمانيين

)55(.ا.الفرنسبمالوطنالىوملتجثينعاشلاتهمافرادوبعضوطنهمتاركيناالإسلامية

تدخلأينظرهمفيتبرروالتبمالعثمانيالتحركخلفيةأعماقعننفامايعبرماوهذا

وطنهمفيويعينتمونالدينفياخوانايعتبرونهموالذين،الموريسكيينلفائدةربيلوماسي

لمالموريسكيينهؤلاءان؟لسلطتهالخضوععلىواجبرهمسبانيااملكعليهاستولىالذي

هؤلاءبعضوانوولاتهووزرائهالإسبافيالملكوظلماستبدادتحملعلى"بقدروا

)56(."أراضينالىامنهاالتحولأملعلىفرنساأرضالىالتثواالموريسكيين

طرفمندراستهانقعلمعلمناحسبوالتيوتيقتنااثارتهاأخرىاشكاليةوهناك

والبندقية.بفرنسامرورهماتتاءالآفرنجبزيوتزبيهمالموريسكيينبتنكرونتعلقالمؤرخين

لا؟أمووطنيةنقليديةبأزياءشمالمرورهذاهل:لآنانفسهيطرحلذياوالسؤال

الذبنفالموريسكيون.الخصوصبهذاجداومقنعاوافياصنرحالناتقدموثيقتناان

اشاءالإفرنجيالزيتبنواقد،)57(خلقتهمجمالحولسابقةلنادراسةفيذكرنا

والمسؤولينالأهالبمنظرفيواختلافاتهمسيماتهماخفاءعلىمنهمحرصابفرنسامرورهم

موظفانوهماالقاهرةأيالنطتهةننه!سمنانيما!!،ا!ولال!ابىالبعوثابراميمجالحاغيرمتفرتمةابراميمجلحاا)53(

هوفالممفرمه،هاوسردماموسوحسب.عسكرلهرس!وموم!نهرمح!لمرصةوالفاسيآغااحدمما!نحمدصامصاتادار-ت

ناحينفي،موريسكياكانالأللالمبعيثأننعلمونحن.مرهأوابلاخاوظيفة،لهلأعظمابالصدرخصيصالمثاالرشيسى

ربسكي.مملآخراهوأيهفبيدوهذامعا،نيالثاالبعوثصولاحولخيئاسسيرلاليختتنا

ننسه،لصدرا)54(

نفسه.لصدرا)55(

نفسه،لصدرا)56!

.51حى،المصدرنفص...دراسات،اشميمىر.)157
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علىشارةااوعلامةايةازاءنفورادائمابدوااالذينوهم،لبندقيينواالفرنسيينالإداريين

الموريسكيينضدالدينىبالتعصباتسمتزمنيةفترةفي،الإسلاميالديناتباع

الجغراف!الفضاءكاملف!العامةالقاعدةهيوهذه،الإسلامبمالدينضدايالأندلسيين

دفعالذكطالسببهوهذاانشكولاعشر،والسابععنت!رالسادسالقرنببنخلالالأوروبي

كانوحيث،الإفرنجيبالزكمايتزيواانإلى،بفرنسامرورهماتتاءالموريسكيينهؤلاء

ولكن،الغربيالعامالرأييظهرهاانعكنالتبموالحقدالعداوةضعورنقليص،منهالهدف

كتبكما،الموريسكيينهؤلاءان3لهموالمسؤولينالحكاماساءةتخفيفالخصوصعلى

بتفييرالإمكانيات!لكونلاأنهمالىنظرا"الوصيةالملكةالىالأولاحمدالسلطان

عليهموجب،تكموممرامدنكمءوزراوبقيةنكموربالككممماولاةنفإ،تهموسحنا-ملابسهم

ويرجعوهماليهميسيؤوالاحتىوملأبسهمسحناتهمخلالمنمسلميناعتبارهمعدم

)!5(."المذكورالإسبانيالملكبلدالىكمساجين

دوجمنطلبقدالأولأحمدالسلطانأنصا*ول!+()3هامرذكراخرىجهةومن

...!تركياالىالتحولفي،يرغبونالافرنجزينننواالذينللعربالتنقلاحريةااليندقية:

دوجالىالأولأحمدالسلطانوجههاأخرممارسالةوفي،ذلكالىوبالإضافة.)95(

تبنواقدالموريسكيينهؤلاءانومفادهاجدامهمةمعلومة،مرةولأوللنايذكر،البندقية

جهةمنقدملقد!:الفربيةالإداريةالسلطكلملاحقاتتجنبلفرضوهداالتجارصفة

عنالبندقيةحكمتحتوالدخولالوصولاستطاعواضخصمائةالإسلاماهلومننياسباا

ناتؤكد،وثيقتناالينابهاأوحتالتيالمعلوماتفإنوعليه....")06(التجارةف!طر

الذشوهمالإسباتىزيهمبسبب،الموريسكيينهؤلاءطردعلىعملتالفرنسيةا-ا!؟إاا

هذاونفس؟الفرنسيةللملكيةوبالتالبملفرنسااعداء.الزمنيةالفترةهذهفييعتبرون

الموريسكيببنبسجنقامتالتيالبندقيةالإداريةالسلطمستوىعلىكذلكسجلالموقف

":الخصوصبهذامصرحا،الإسبافيالسفيرتدخلعندما،التجارمهنةانتحلواالذين

.61().".ردهموجبوأنهنيةلإسباالدولةايارعاأنهم

.31-92صالفلهالمنثورةأرقمالوشقةراجع)58(

البندقية،دوجمن.:طلبقدالأولاحمدالسلطانأندكرالنصمذافي،148ص،المصدرنفسامامر)95(

.(ثذا...تركيالىاللتحيلوذلك،لإنمرنجيالرياتجنوالذسالعربالمرأرحربه

..33-32ص،أسفلهالمنثورة،4رقمالوثيقةالرلالهمذهمختصرراجع،با!بمدغيةالد،لةارضيف)06(

نفسه.لمدرا61()
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بأدروبا،مرواالذينالموريسكيينهؤلاءانهو،هناعليهالقمميدوجبالذيالمهمان

تظاهروااوالإفرنجىالزجمماأنفسهمتلقاءمنتبنواقدكانوا،عددهمتسجيلواستحال

مراقبةمنالإفلاتهو،ذلككلمنالغرخىوكان،أخرىمهنامارسواأوشجاربأنهم

الإسلامية؟الأراضينحومامرورتأمينطربقعن،والإلتجاءالغربيةالإداريةالسلطات

،سمانبولاالىالآخروالبعضالعرضالمفربالىلتحولافيالموريسكيينهؤلاءبعضونجح

ماكنااوالبندقيةاوبفرنساسريبشكلالإقامةالىواضطرت!امافشلتقدالبقيةولكن

.)62(أخرىوروبيةا

بالدرجةألحتاذ،جدامهمةالوصيةالملكةالىالأولاحمدالسلطانرسالةكانتلقد

بفضلوهذانقويتهافيوالرغبة،الدولتينبينالماضبمفيالقائمةالصداقةعلىالأولى

المسؤولونأثارالإطارهذاوفىبمالساعةمشاكلحولالتشاورمزيدعلىالحرص

منالمستقاةالمعلوماتمجموعانبمالفرنسيبالترابالموريسكيينمرورمشكلالعثمانيون

بأدقتامعلمعلىكانتالعثمانيةالدولةانافيهللشكمجاللامماتؤكدسلاتالمراهذه

واضحةصورةترسمالسلطانورسالةبمحقالإنتباهيثيرماوهو،الملفهذانداصيل

دالايبقىالمستعملةوالنعوتالكلماتبعضاختياروأن،بفرنساالموريسكيينلمرورومؤلمة

وخسارةكبيرةمضرةبهمالحقوا...سجنوا...معاملتهمأسيئد:معنىمناكثرعلى

سلبواقدالموريسكيينهؤلاءان....بينناالتفاهموحسنالصادقيمانناوالصداقتناوأذى

آخريننوامنهمالبعضأعدماذلكمئأكثربلالأماكنولاةطرفمنيملكونماكلمن

فيوتركوهمحملوهمالذينلسفناوقائديالربانطرفمنقاسيةمعاملةعوملواقدمنهم

قدوعاشلاتهمبناءهمانوإيملكونماكلالربانهؤلاءسلبهمأنبعد،ومهجورةخاليةماكنا

االإضطهادهذامنأنفسهمانقاذمنتمكنواالذينالغرناطيينبقيةوانعبيدالىحولوا

)63(...."وانقلترافرنساالىوفقراءمغمورينانسحبوا

رخولحولضيئاظكر!الدفاش!هإن،ع53،أ!أ!35أثه))ثه3أ+ثه!ثا.؟799+9فى8لالشدتميةالد،لةأرشيف)62(

ومع.الظاهرةمدهوراءشكولاكانت،المفارييينبراخرضدالبندتميونمارسهاالتيالقرصنةأنيبد!ولكن،المسلمنمؤلاء

عشر.لثامندابع،الساالسارسالقر!نخلالالبمدقيةدولةفيس!لمةلمحليةادحودعىحتطيترجمذلكنمإنمذا

المسلمنالتوفبنعدأن،؟لبندتميةلدولةابارشيفعرضياعليهالإطلاعامنضكناوالتيالبندقيةأفياتدنماشركذكرتكذلك

غراالسابعالقرنيةلبداصالنسبة32و1681-1677للسمىاتبالنسمة26كان

31.-92ص،أصنهلهالمنشورةأرقمالويختراجع)63(
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الوصيةالملكةمنطلبتعندماشديدحوبالحاالعثمانيةالسلطاتقامتذلكاثروعلى

ولاياتكمحكامالىأوامركموضوحوبكلبإعطاءالضررهذالإصلاحغايتكمكلستعمال"ا

ولاياتفيالمقيمينوزرائكموبقيةالقناصللرؤساءواالربانكلالىالأخصوعلىودولتكم

الىعنايتهم!نحواان،مرورهمفيهاسيتمالتيالأماكنوبقيةالبحريةنئوالمواالحدود

المساعدةلهمويقدمواوينجدوهمأراضيناالىالتحولفييرغبونالذينالمسلميناولئك

الجزائرنحووأمانبعطفنقلهمبفرضوذلك،ذلك!نيدفعواانعلىالبواخروتوفير

.)64(لإسلاماارض

منحتنهاااكدتعندماووديامطمثنارداكاناحمدالسلطانرسالةعلىالملكةردان

افريقياشمالالىوعروافرنسالىاببسحبواانسبانياامنالمطرودينللموريسكيينبحزم

التيوالإهاناتالإبتزازاتبعضعلىوعاقبتعوضتهمعدالتناانبل.وأمانحريةبكل

الملكومولايسيديرعاياقبلمنمرورهمشاءاحقهمفيارتكبت-ونواهينامرناأوا-رغم

)65(.

دوالفرنسيالسفيرنواالطيبالوقعلهكانمنهجزءف!الردهذاانفيهشكلاومما

الطيبةالعلاقاتحسنعلىحفاظا،بهالعثمانيةالسلطبلاغاحسنف!وفققدصالينياك

أخرىديبلوماسيةمبادراتتبنتالعثمانيةلسلطاانهل،الآنلنتساءل)166.الدولتينبين

9016-سنةالأندلسيينالموريسكيينطردوبعدقبيلبريطانيااوالبندقيةاتجاهفي

0161؟

البندقيةمحمتميزةواقتصاديةديبلوماسيةبعلاقاتارتبطتقدالعثمانيةالدولةكانت

والبابويةسبانياواالبندقيةضمالذيلأوروبياالتحالفعداما،عشرالسادسلقرناطوال

كانالبندقيةدوجفإنالمنطلقهذاومنبمأ571سنةليبنتىصركةفيحبالنجاتكللوالذي

العثمانيينالسوولينلدىالدينةمذهبهاضمتعكانتالتيالسم!ةمدىيعني،الرمنيةاغترةامذهنميالجزائرذكرا!)64(

.-اءحدعىأغربيبزأا

الى!0161جوانأيومالواقعفيلجهتالرسالةمذه،كا"لأ+ول334...شا.)1(،ناا!33633.01-لار"،ع)65(

ارسلتقدلوصيةاالملكة،هل،نيةالعشاالسلطالىمحتوامابنقللأخيرامذاكفوحيثتايب!لسفيرالىالىاالسن

دلك.حولينةشا!اتا!بةوجودممعدمزمكنؤكدأنسمتطيعلاأنيلشمااالشعداناسأخرىلةر!

سراحياطلاق،الزمنيةالفترةمد.فيمالينياكالسفيرمنتجدخل،العاليالما!قاهالعلاتماتمذهحسنبفصلاذ)66(

هامر،راجع،فرنسيينرعاياباغبارممدلكشما،بةب!لما)اياجااكحا!لتحمربااتهمياممذشا5ن!انمرمحميي،عيينليسزا

.166المصدر،صنفس
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الدولبقيةعلىامتيازاتعلىللحصولتؤهلهالعال!البابمعاتفاقياتلعقددومايسعى

سفيرهاتحصلوحيثالبندقيةمعمعاهداتهالعال!البابجددالنطاقهذا!في،الفربية

نتمتعالبندقيةخلالهامناصبحتوالتبمبنداعنترثلاثةذاتاتفاقيةعلىوله!()5بونو

.)67(معهالتجارةالفاشدةلمعاهدةابقوة

الحملاتفيمشاركتهالعدمنظراتعاونهاحسنللبندقيةشكرفقدالعال!البابأما

للصداقةالطيبالمناخعنيترجمماوهذا،وفلورنسامالطااساطيلبهاقامتالتي

العثمانيين،والمسؤولينالبندقيةبينالقائمةسلاتالمراوانالدولتينبينالمتبادلوالتفاهم

بينهاومنبينهماالمعلقةالقضاياكللمعالجةبينهماالمتبادلةالوفودعديدأيضاعنهننرجم

الموريسكبم.الملف

الأفضلكانت،دبيلوماسييهاعبقريةبفضلاالبندقيةأنعلىالمؤرخينكلاكدلقد

كانت،شيوخهامجلسفيوأنهالمعلوماتعلىحصولهابسببوهذاالغربيةالدولبينمن

البندقيةجمهوريةانيعنيماوهذا،سفراثهاطرفمنللحكومةالموجهةالرسائلكلتقرأ

علمعلىكانتبفضلهاوالتي)68(والنادرةالصحيحةالمعلوماتمنبرصيدنتمتعكاشت

مااذانستغربهل؟العثمانيينالمسؤولينأعينفيالدينيةوبأهميتهالموريسكيبالموضوع

عرانويلحوايقترحواان،العثمانيينعطفولجلب،أنفسهمتلقاءمنالبنادقةنفدم

البندقيةأراضييتخذواوأن،العثمانيةالدولةبأراضيللإلتحاق،بدولتهمالموريسكيون

)96(.المعنىبهذارسالةاليهموجهعندماالعثمان!السلطانبهقامما،هذالهمكمعبر

سنةالنهائيالطردبعدالبندقيةدوجالىوجهتقدالأولاحمدنالسطاارسالةإن

والإهتمامالعنايةوتؤكد،)07(الدرأسةهذهآخرنصهاننشرالتيالرسالةوهى9016

سيةديبلومابحملةمتقاعندما،الموريسكيينموضوعتجاهنيةالعثمالدولةاظهرتهمااللذينا

فبمنهملإخواالمساعدةيدلمد،وبريطانياوالبندقيةفرنسابلأطاتتجاهاف!لنطاقاسعةوا

خليفةالعثمافيالسلطانباعتبارالدينيةالمسؤوليةيتحملونالعثمانيونكانوحيتالدين

.66ص،نلسهالمصدر)67(

"أ"س!1،ح)-لة؟ص!3"ثهط"هخ"لا)أ،لاس!4ح7+ءأ3،ح.24824500-"ثه!ق3)3-ثه،،ا+ا-للةأ3+،أفى؟5.(68)

.27/11/0161بتاربخميةالمانكةالىصالينياكمنلةر!بمثه؟+ول3...س!لأ!ة.!ه3أ،.324.0.1)96(

الخصوصبهذاراجع،1614بئريخالبندتميةد،حالىو،جهتا!ولاحمدللسلطان"خرىر-لةضرطقدكما)07(

.37-32ص،المصدرنفص...الشانيةالدد!ة.كظبما
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الموريسكيينهؤلاءانكيفكذلكالينااوحتقدالرسالةهذهإن.برمتهالإسلامبمللعالم

السلطلدىيتدخلالإسبانيالسفيرجعل،تجاربصفةالبندقيةجمهوريةوصلواالذين

بسجنهم،طالبذلكتعذروانبإرجاعهمطالبوقد،اسبانيارعايابأنهممدعياالبندقية

التحولمناياهممانعين،السجنالموريسكييناودعواعندماالبنادقةعليهوافقماوهذا

رسالةووجهتغاضبةالعثمانيةالسلطتحركتلذلكوتبعا؟العثمانيةالدولةأراضىالى

المسلمينبدياروالإلتحاقاليناالقدوميريدونالذفيالمسلمينالرعايامنعانا!:انذار

التيالصدأقةفبموجب..لائقغيروعملالصداقتنامنافياموقفايعتبراالعاليةوعتبتنا

الىوإرسالهم..المذكورينالمسلمينهؤلاءكلحسرااطلاقنرجو،العالبملمقامناتكنونها

.)71(...ا!عتبتنا

*،**

جلامنالنطاقسعةواسيةديبلومابحملةمتقاقدالعثمانيةالدولةأنلقولالىانخلص

فبميوجدلموأنه،الدينيةمسؤولياتهمامع!مياوتماوفاءالأندلسيينالموريسكيينعنالدفاع

العربىالفضاءفيآخرينمسؤوليناوحكوماتاوكانوااشخاصاأطرافأيالظرفهذا

الموريسكيينعنونعانبإخلاصودافعالمسؤوليةهذهوتحملتجرأمنوالإسلامى،

تجاههم.يومئذالمثمانيةلحكومةابهقامتمامثلالأندلسيين

ص،نحمهاالمننورة4رتممالويخقهراحعبم-لبندكليةالد"له"رشب71()
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*أالويخقة

لزمامسكلماالدولةاصاحب،لمسيحيةالملةاسلاطينوأكبرلنت!رفاءاالمنتصرينأكثرلىا

الجلالةعظماءسلطان،المسيحيةالشعوببينالخلافاتلحلالمتوسط،المسيحيةالأمة

.سعيدةتمتهخالتكن.لويفرنساطورامبرا:لعظماءواللامجادالشرضلمرشدوالأبهةوا

ضمنمئلمختارةا1المسيحيينأمةنساءواعلأمعظيماتبينمنالسعادةصاحبةلىوا

وهي،المسيحيوالدين...والدعمالخيرفيالاتفكرلاوالتيوالاخلاصالشرفشهيرات

كمار:فرنساطورامبراصدبقناوالدةلجلالةاصاحبة،صيتهاعوذااشتهرتالتيلسيدةا

.سعيدةتمتهاخالتكناالشؤونبكلالقائمة

فان،للماضيبالنسبةالشأنهووكما،جلألتهاوصولبفضلانقذقدالجميعان

سعواوقد،العثمافيالعاليالبابمعوكاملةخالصةقةصداقامواقدفرنساأباطرة

أصحابوالأجلاءالمشهورينجدادناوأمافيرغباتارضاءاكبيرةورغبةصافيةبمحبة

سباتلمنااتشكراندوماوسعتلقديمةالصداقةاتلكيةبعنادعمتلذلكوفقانهاوا،لجلالةا

جانبنامننهواالنفورأوالفتورمناصابهامماالقديمةالتامةالصداقةتلكونفويةالمتاحة

تلكونعزنقدرالدوامعلىواننا،ذلكازاءشرفناعلىلمحافظةادوماوجبأنهكيفنعلم

لحسن.الوفاقماواقةلصداا

الاقامة(الغرناطيينالعربيسمون)الذيئالمسلمينعلىستحالاقدالوقتهذافينها

!أخضعهاسبانيااملكفتحهاوالتيالاسلاميةالأمبراطوريةسابقاكانتالتيالبلدانفي

الغرناط!ينلعرباهؤلاءكلان؟وولاتهئهووزران!لاسباالملكاوظلمسمبداداوتحمل،لنفوذه

افراروبعضوطنهمتاركين،الاسلاميةالأراضيالىللمغادرةلآخريوممن،يسعون

خلأله،منيمرون،طريقايسلكوانمؤملين،لفرنسيالوطنالىوملتجئين،عائلاتهم

وهذا،العاليبالبابالفرنسيالوطنتربطالتيالجيدةالصداقةعلىاعتمارا،آمنين

ملابسهمبتفييرالامكانيات!لكونلاأنهمالىونظراأراضينا.الىيرغبونكماللألتحاق

اعتبارهمعدموجب،تكموممرامدنكموزراءوبقيةوربانكمممالككمولاةفان،تهموسحنا

أ!شا3س!لا+ألا"3،س!7+شأأهص!53،ص!!.3،+ء+لاحه.5،107.!3ر"-6.59رص-لنرسهمةارحمةلفااشم!"ر()

196.ص2،ج!أتاصذاالفرسيالنصنمياءشيقهاليهالأألىالصفحهراحع
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بلدالىكمساجين!يرجطوهماليهمبشيؤوالاحتى،وملأبسهمسحناتهمخلالمنمسلمين

حسابعلىوهذا،والضررالأذىأكبربهمسيلحقالذيالامروهوالمذكوراالاسبانيلملكا

بيننا.عليهالمحافظةاالعاليةسدنتابابفينحرصالتيالحميمةصداقتنا

سدنتامعالقدممنذارسيتالتيالتاموالوفاقالقديمةالصداقةلهذهوفقانأملنظا

الضررهذالاصلاحعنايتكمكلاستعمال!الاسيادلكلوملاذملجطهىالتي،العالية

الربانكلالىالأخصوعلىودولتكمولاباتكمحكامالىاوامركموضوحوبكلباعطاء

لأماكناوبقيةلبحريةانئلمواواودلحثا!لاباتف!لمقيمينائكم!زرا!بقيةلقناصلالرؤساءوا

التحولفييرغبونالذينالمسلمينأولئكالىعنايتهميمنحواأنامر،رممفيهاسيتمالتي

ذلك(!نيدفعوأناعى)البواخروتوفيرا!لساثةلهموبقدموادببجدوصمضينااشالى

وهمتكملطفكمفيلنأملونحى.لاسلاماارضئرلجزاانحووأمانبعص%انقهمبغرضلك1و

سوفوالذيالقاهرةمىمتفرقةهيمبرااجالحامعالملميةرسائلناأرسا%وتالغرضر.لؤا

.اثاثضرفادايرد

الذكر،السابقيالغرناطيينمعاتفاقطريقعناسبانياا-!غبلنخصير،زذثفىسنث

الد!لالىهـؤكدبشكلبالتوجهلهمالظطعل،عت،1بلدانهممنبلخرزجتالاتجعنحهم

لنازحينا!فا،لوعودالهذهونمظنهرا،عنهمبأحدلأذىوالضركأال!اقادزتفىصذا،لإحلأميها

يرغبونلتياللاماكنببظون،نئل،ا،1لأراضياالىبومولهممحلأكهمرأ:ا!ثمزإزضنههاعر

منحتالتيالقاضةالوعودهـهمنالرغماعىاشهالا.الم!كامنعترا!زجأمرزثانحيما

اعدم،ذلكمئأكثربل،الأماكئ،لاةطرفمرنايك!بمماكلعرسلبوانمت،-:اضينالعي

السفنونخائديالربانطرفمننخاسيةمعاملةأمزء،تمنهمآخريقوأنخفم"ارر*!.-

ماكل،الربانمؤلاءسلبهمأنبتاوملابورةتاليةكىأطفيرتركزثمثمحم!إتيرا

منتمكنواالذينالغرناطيينبقيةوأن،عبيدالى!ولزاتزع!ائلاتهمجفاءثةتوت..ا

نقلتر.دافرنساالىزمنقرينمغمزمحيننسحبزاا،ادلاضض!ات!عرنفمههذت

الملكية،رسالتنالمحتوىوتبعا،د،لتكمربينبيننايثةنضإا!مدانخةازنم!اطنماجهتنازسر

تصريحاالمسلمينهـؤلاءبمنح،نحزنااصادتمة!عزيكلتكمأعمفئم،نننتتببسنفاننا

الملكيةرسالتناجدبدمننوجهاهـارلأجلزرببتا.مبراصااواراضبمدزلتفالىمرزرو%زاز

لتحالفناووفقاوبوصىوله.بذلكشرفايزداد!،5واكيبراثحيماجالراالمتفرتمةسمة%بزا

لكمنديىوسو!(الموضوعبهذا!اثتمام!ماعناكللشكطباسقضلانأعل،يماضضا
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الوزراءوبقية،القناصلوالربانالولاةالىالمستعجلة1،امركمبمنحبةالعظبهتهجميعا

يأملونوهم،المذكورونطيونلغرظاليهااسيمللتيوالبلدكملمروراو!ماكننىلوااصأوضب

وأمناءجيديننرباعلىللعثوراووفاقناالتهديمةقتنالصداوفقاوء،نكم،مساعدتكماعصفكم

مرفوقين،سفنظهرعلىنقلهمعلىنةوأطبعنابةللعملمركمبأ!اتأتعرالتيللسفنوبحارة

قديكونواأنبعداطورببتاامبرأراضيالىبخصوصياتهمومحتفظيندأملأكهمبعوائلهم

شيثاسلبهمبعدموعهدالأمنوالضماناالمذكورينلربانامنحبعدوهذا،ذلكتكلفةسددوا

يندلوهموان،(الاسبانذلكفعل)كمامهجورةبلدانفينركهمآدمعاملتهماساءةآو

بالقدرذلكببنمأنعلى،امبراطوريتنامنأخرىأماكنأوئرالجزاحياءالىباستقامة

أصبحتطوربنينا،مبروبينبينناالقديمةقةالصدنتائجفإنوبذلك.يستطيعونالذي

علىوسنعملترضينا!وف،تجاهناوهمتكمالطيبةعزيمتكمآنعلى.ومؤيدةمعروفة

منحمنكمنأولنناظوبالنتيجة.والممتازةالقديمةلصداقتناوخليقكفءهوبمام!فأتها

المرور،مانعأيدونوبأمانباستطاعتهميكونحتىالمذ!ورينا!لسلمببنللغرناطينالاذن

والاهتمامالعنايةبمنحكم،المساعدةلجميلاهذامنكمنأملونحى،الاسلاميةالأراضيالى

بفضلوانه،تجاهنابهقمتماخاصاانشراحالستجلبالذيالأمروهوتجاهناوالعطف

وسيكونلناستمنحالتيالمناسباتفي،طرفنامنعنابتكمتكافئسوفاالقديرالعليلله

بفضلهذوسيتم.اليكمهاتهرسالتناوصوللدىاللطيفةرسائلكمبتوجيهسعيدهسبةمنا

بالصحةتمتعكموبفضل،بينناالقدسمةبالصداقةخليقةوجعلتموهاابدبتموهاالتيالعناية

نتبادلسوف،مناسبةايةفيلنااحتجتماذااخرىجهةمن!انهولدولتكم.لكمالجيدة

ومحبة.سرعةبكللرسائلا

ذلكولتعلموا،محبتناف!الشكعدموجبانهالقولسوىنضيفهمالدينافليسوعليه

وهذاحدثبماونتبهوننالناولتكتبوالكاملالوفاقنااستجابةمفتوحاالطريقولتبقوا.جيدا

ونتميتها.ازديادهاعلىلآخريوممننعملنحنوالتيالممتازةلصداقتناوفقا

بمقر0161اكتوبرمنللخامسالموافق9201رجبشهرمنعشرالخامسمنكتب

القسطنطينية
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*2لوثيقةا

ن!،العثمالسلطانالىالملكارسالةمنمقتطفاتهذه

أحمد،السلطان،....الأجل،"الأعلى

المهمةالىستمعناوا،جلالتكممناللطيفةالرسالةحاملبراهيماسروربكلقابلنالقد

وحسناياهامنحتموناالتيالجديدةالتأكيداتعلىاطلعناانناكما،بهاكلفتموهالتي

الاتصالفبمالصادقةرغبتنالهاكدناانناكما....الصداقةمعاهداتعلىللحفاظنيتكم

وذلكالفرصةسنحتحيثونظهرهالكمنكنهاوالتيبالصداقةاللائقةالطرقبكلبكم

لنا.جلألتكمقدمتموهالذيالطلبحسبسبانياامنانسحبواالذينالموريسكيينبمعاملة

الالنافليسالمذكور،البلدمنالموربشكيونخرجاذامامعرفةالآنتستطيعونانكموبما

الأراضيعبر!رواحدكلوجدحيث،تردددونفعلناماوهذا،يخصهمفيمانأمرأن

آخرمكانايوفي،بذلكيسعدنااذوسنساعدهم،وملائمةطيبةملةمعاكل،لناالخاضعة

التيالاخيرةالتصريحاتسرنتااوكم.صداقتكمحسناحتراممدىعئلسموكمنعبران

رعاياناومصالحخيراجلمنتمنحونهاالتبمالثقةوكذاالمذكورابراهيماليناحملها

قبلنامنلكمويؤكدهالمذكورلابراهيمذلكذكرنامثلماعليهانعتمدوالتيببلادكمالموجودين

.صالينياكديلسيداسفيرنا

+*3لوثيقةا

،صالينياكديلسيدا

بكلوالطبقاتالرتبمختلفمنوابنيسيديرعايااعترف،الملكمولايوفاةمنذ

كثيراهدأماوهذا،الاخلاصعلىوعاهدوهنحوهجبلواالخضوعبالمملكةاومدنمقاطعات

لمعاضدتياستعدادكاملعلىالديانتينكلامنالمملكةكبارانابضاواعلمروعنا.من

صأس!كأ،س!3أ+كه3أ7ح45ا3+س!ولأ7).)8.07!05و.07*()

0661"جانني2

.0161جوانأتجاريخمالينياكر،باستانبولالفرنسيالسفيرالىميدبسيروماركاالوصيةالملكةمنرسالة)"+(

...س!4!33،"+ول."ه،.،أس!."ه36-368.و،النهرنسيالنصراحع
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نا،لناسيغفرالذياللهمنارجواننىحتى.العامةالشؤونونتظيمادارةفعوخدمتي

الراغبينوالأمراءالملوكنناجيرااناذنينة.طضفيالمملكةوخارجداخلشىءكليحفظ

قد،ممتلكاتهحدودداخلمنهمواحدكلسينكبحوالذينالعامالسلمعلىالحفاظفي

وهذالمحبةواالودمنبكثيرومساعدتهمصداقتهميواصلواان،مصيبتنامنذعليناعرضوا

التبجيليلقىحتىوحكومتناادارنتااشاءإناللهفليباركذلك.علىبالثناءلناسمحما

علمناوالتيافربلمنبالثالثالمؤرخةالكرعةرسالتكملدبناوانازاءه.الواجبين،الخدمة

الهجوماتمنوتأمينهماليسوعيينالآباءعنالدفاعفيالاميرايهاكابدتعوهماسطتهابوا

المرغوببالواجبنحوهمقمتموالذينالبنادقةمنبتحريضيوميااليهايتعرضونالتبم

الآباءازاءالكرههذابمتلنتمعروابأنهماقرسفيرنااناذ،شيئانكسبلمنناوا.والملائم

مننهاحتىملائمةعمالاالحالاتاكلفيمنهمينتظرواانيستطيعونلانهموا،المذكورفي

سأواصلانيليدالأمر.هذاازاءرأيهاالجمهوريةتغيرانعنالبحتحاليامنهالميئوس

مععملهيجببما،خاصةنتصحونيانوعليكمفعلتقدمثلماالمذكورينلآباءاورعمحماية

الامرواصدارمعهلناالتيوالامتيازاتالمعاهداتوروامحفظلضمانووزرائهالسيدهذا

واختطافنهباخروقتايمناكثريواصلونافريقياشمالاهلانغير.لذلكالضروري

المطرودينللموريسكيينبحزمسمحناانناثم.وخساسةفجوربكللملكابنيواسيدييارعا

نابل.وأمانحريةبكلافريقياضمالالىويمروافرنساالىببسحبوااناسبانيامن

ونواهينا-اوامرنا-رغمالتيوالاهاناتالابتزازاتبعضعلىوعاقبتعوضتهمعدالتنا

انإالسيدهذاعلىوما.الملكومولايسيديرعاياقبلمنمرورهمتتاءاحقهمف!ارتكبت

دعمالىحاجةفيالمملكةهذهانهو،مضىوقتايمناكثرالحسبانفيبضعه

صغرمننجاحهامنالحسديطغىلاحتىعليهابالمحافظةالمهتمينحلفائهومساعدة

فيالأولشالباوالسلطاناهذاتزورواانعليكم،قبليمنوكذاقبلهمنلذيابنيواسيدي

وانمناسبةترونهاالتيالصداقةمواصلةعلىالضماناتمنهماوتأخذونمناسبةأول

.لعباراتاليقامنترونهبماقتناصدالهوتؤكدواتجددوا
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،4لوثيقةا

الوصولاستطاعواشخصمائةالإسلاماهلومناسبانياجهةمنقدموقدهذا

قدومهمبخبرنيلاسباالسفيراسمعانماولكن.التجارةطريقعنحكومتكمتحتلدخولوا

لسفير(اذلككلأمعسماوبمجردبالفعل.ردهمويجبنيةالاسبالدولةايارعابأنهمكداحتى

المسلمينالرعايامنحفإنلحقيقةوا.مسامعناالىوصلتالتيالأخبارحسببحبسهمقمتم

لصداقتنامنافياموقفايعتبر،العالىوبابناالمسلمينبدياروالالتحاقالقدوميريدونالذين

الداخلينالمسلمينكللحمايةتربطناالتيالصداقةعلىنعتمدفنحنوعليه.لائقغيروعملا

الرعاياهؤلاءعلىبالقبضقمتمالعدو،كلامسماعولمجردكيفونستفرب.بلدكمالى

العالى،مقامناالىتكنونهاالتيالصداقةفبموجبجائر.موقفوهووحبسهمالمسلمين

بابناالىرسالهم،1عددهمكانمهمالمذكورينلمسلمينهؤلاءكلحسراطلأقنرجو

العالى.

**5لوثيقةا

علىردا0161نوفمبر3بتاريخفرنساملكالىاحمدالسلطانالأعظمالسيدرسالة

أ!061نجواغرةبتاريخالأعظمالسيدالىالملكرسالة

لأمةمطلقاسيداالمرشحلمسيحيةالملةسلأطينواكبرلشرفاءلمنتصرينأكثرإلى

والأبهةالجلالةعظماءسلطان،المسيحيةالشعوببينالخلافاتلحلالمتوسط،المسيح

خاتمتهلتكئالويفرنساامبراطور:المقاماتواصحابالأمجادوقائدالشرفيوالمرشد

شعبانشهربدايةفينهاتعلمونوالرفيعةالساميةالامبراطوريةعلامتكموصولعند

الأمراءكبارملجأ،العاليبابناحضرةوالىالوديةرسائلكموردت،اكتوبرلشهرالموافق

ول،س!37اهحأ!س!ا،35!أكههه2أأ+هأشأاالسدقيةددحالىاحمدنالسطر-اءاطمدتميه.باتا!!ة"رشيف()

53أء+أأه"!س!2.3أ"ءح.798-88.

ش!33س!ألا+34:ءألاأه*ص!7ث!س!3أح)3،ولح+ولشه!!5.107.!ةرصبالفرنسيةالخارحيهأرارة؟رشبث)*+(

75-72.
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فرنساامبراطورهنريالملكبوفاةبتأثراعلمتموناسطتهابوالتيوالعظماءلسادةموكرا

لسادةواءمرالأاناوبما.ودولهممالكهعلى-ومشيئتهللهابعون-وبتوليتكملعزيزالدكم،وا

ما)وهولثابتواالتامخضوعهمعنلكمعبرو،لد،لالتلكلآخريناوالوزراءدلقواوالولاةوا

علىبقواوالرعاياالشعوبكلوان(المناسبةاللحظةوفيملائمنحوعلىيكونانيمكن

كانومثلما،ومورةوجدعندفااوبكلتأخيراواهمالايبدونمركماوالتنفيذخضوعهم

)لتكناجدادناوآباءدناواجدءالسعدآبائنامعالخالصةوالصداقةالتاملتفاهملخلفكم

كذلك،،رسوختناتمنالخالصةالصداقةهذهبهاتصفتوما(الدائمالنورفيارواحهم

ننضمنهماوتنفيذوتنميتهاالعلاقاتتلكعلىوالابقاءمراعاةفيترغبونانكمكما

تكونونوالتىاسلافنااوحضرتناقبلمنمنحتامتيازاتمنوالاتفاقياتالمعاهدات

كماازاءنا،الفعليةونيتكممودتكمعنلناللتعبيرمستعدينمناسبةكلدفيدائمابموجبها

العظمىامبراطوربتناوكيلالاكرمالأشرفوزيرناالىوأوصلعرضسفيركمانتعرفون

نناو،بهوعلمامعرفةاحطناقدجلالتناوسعادةسموهنوالهوقررتموهبهمرتموهاماكل

الوديةرسالتكمف!وبينتملناكتبتمقدهذهوالحالة،بايجابيةذلكعلىوحكمناانصتناف

طيبةعلاقاتوكذالآنحدالىصلتتوصداقةدكمولأجدوالدكمللمر!ومبقاساكانتان

فإنوكذلكاخر.ميراايمععلاقةايمناكثروالمودةالاخلأصبكاولعقدوهاسلافناامع

الرضىاتمعلىاننالكمنقولوالآندمهيا،كريمالهمبالنسبةدائماكانالعالي،بنا

صداقتناالأبدالىيحفظانلخالقاوندعووبلدانكمدولكمعلىوتثبيتكمبتوليتكمعوالاقتنا

،لمودةوبالشرفيكللهاواناسلافنابينبعيدزمنمنذالوطيدةالطيبةوعلأقتناالقديمة

انالضروريمنفإنه،عليهاحتوتماكلوفهمناوالجليلةالوديةبرسالتكمنضلناااننا،بما

المودةاليكموصولهاعندننتظراليكمونوجههانكتبهاالتيهذهميةالسابرسالتناانناتعلموا

ورغائبكمموركمالىاونبقصوناكتبتموهالتيالوديةالتكمرسا)حسبءنازاارقةلصاالنية،ا

نتسونلاانكم(الساميةالجوابيةالرسالةهذهفي،نعرضهنكتبهلماوفقالعترمونهوما

سلكهالذيالطريقعنابداتحيدونولاالقديمةصداقتناوشمروطآجالعلىالحفاظ

الصداقةوعدلاخلأصبكلوتمتنونستثبتونالقديمةاعرافهمباتباعكماذ،اسلافكم

وذلكالصداقةهذهبمثلواللائقالضروريالنصحطريقدائمامتخدينوالتامةالقديمة

يهمماكلعنوكذاسيجريماكلعنالقديمالرفحسبونصحنالينااالدائمةبالكمابة

باشتمالهانثدعمالجيدةالوديةوالعلاقةالصداقةفانهذااجل،من.الحسنةصداقتكم

فلتعلموالهاومراعانتاالجيدةالعلاقةعئماا،المذكورةصداقتنانبقبص،اارنباطهاومدى
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لاانكموطالمادائماكانكما،سنحفظهوالدناعهدمنذالممنوحةالامتيازاتمحتوىان

رغبتنالأنلهانقضايقبلنامنتخشواانعليكميجبلافانهارادنتاضدشيئاتبدلون

الجيدةعلاقتناعنالدالةوالتسوياتالمواتيقعلىللحفاظثابتتينراتماستظلانوارارنتا

فقد،العاليبابنالدىسفيركمكانوقدنحبهصالينياكديالبارونيقضيانللهاشاءواذ

هذهفيخدمتنايهمماوكذاشؤونكمتبقىحتىكارلاديالسيداخاهالمهمةلهذهستخدمناا

بكلبهويعتنيكارلاديالسيدخدمتهاجلمنيجتهدماوهو.عليهكانتماعلىالربوع

ومكافأته.ياهلمزااستحقاقهفيتشكوااندونلحهومصارتهادافيلنظراولجلالتكمحماس

لشهرالموافق9155عامرمضانشهربدايةفبمبالقسطنطينيةمقرنافيوكتب

9016.نوفمبر

***

*6لوشقةا

الملكالىالأتراكامبراطورأرسلهالدكماالشاوشلقيهاالتيالمعاملة

7016سنةالرابعهنرى

قدموالذي،بفرنساالشخصيينالحراسمنالمعفيونالعثمانيبالبابالشواشيقابل

رسالةالملكالىالسلطانمنحاملامايضهرفبمالبلاطالىوصل7016سنةفرنساالى

حمراءعمامةالىحريريبخيطو!سدورةالجميلالشرقيلجلدامنصغيرظرففيمغلقة

الصداقة.ضواهدعلىالاتحتويلاوهح

التالي:النحوعلىاستقبالهووقعالسفراءمقدمسطةبواالملكالىالوزيرهذااقتيد

حارسانجانبيهعلىيقفوكان،كبيرعرشيظللهااريكةعلىجالسابغرفتهالملككان

وصلوالنبلاء.الامراءمنكبيربعددمصحوباوكاناالحرابوبايديهماالخاصسهمابلبا

وكانواحدةبركبةجثا،ليقبلهمافمهالىبيديهاخذأنوبعدجلالتهحضرةالىالسفير

واحدةبركبةجديدمنجثاثم،بلادهفيالتحيةعادةحسببطنهعلىويداهمعممارأسه

.جهوريبصوتبلغتهيخطبقامثملأعظماالسلطانرسالةلهوقدمجلالتهمعطفوقبل

ملائمةباقوالجلالتهعليهورد،الفرنسيةالىالخطبةتلكبنقلالملكمترجمقاموقد

3،3س!أوللا+4:س!ألاأه+،7س!م3،!.5،+ء+لاره!.04،751."ه:بمارسىالنهرنسيةالخارحيةأرشيت(إ
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الملك.الىبظهرهيديرانرونعقبيهعلىالنت!اووشتولىالمقابلةوبعد.المترجمنفسنقلها

التركية.الأمةواعرافلغةمنالتاملتمكنهنظرابمرافقتهليقومبرانديم.جلالتهمراوقد

تراقببحيثالملكسرببرالىالمؤديالممرفيفجلستالمقابلةعلىالإطلأعالملكةاحبتوقد

بها.يشعرانبدونلمشهدا

*"

لهذاسندتاحيث842ص،2جالفرنسيةسمالمراضمنالمدرجةيةالروامنمقتطف

نانفسهاالروايةهذهنهايةفيويبدوالسفير.صفةملأئمغيرنحوعلىلشاووش

نفيسةيابهدامحملاكوزهديبرتولومىطبيبهالرابعهنريالى1016سنةوجهالسلطان

صفوفف!اشتهرواالذينالفرنسيينالنبلاءيستدعبموانلمجراببجدلاانمنهليطلب

.للاتراكبمحاربتهمنياالماطورامبراقوات

اسبانيا*مور!سكيىقبلمنالرابعهنرك!الىموجهةمدكرة

الملكية!الجلألةسةقدا

وينصركم،يرعاكمانربنااللهندعو،الأوفياءعبيدكم،اسبانياموريسكيونحن

الملكيةخدمتكماجلومنالفرصةتحينعندماالكممخلصينخدامااعتبارناوبامكانكم

وصغيرنا.كبيرنانموت

!لسعادةاصحابأ

فيوجدمناقدمومنالعربملةمنلأننا،لملكناولالشريعتناخونةابدانكنلماننا

هوطويلاوملكها،المنصوريعقوبمولايا!للكفتحهامنذاسبانياسكنااننااذ،العالم

شمالالىالعودةالكثيرونقرر،المسيحيينقبلمنغزوهابدايةمشاهدةبعدشم.وسلفه

شمالالىبذهابهمالعربانشاهداعندماالمسيحيينالملكينفانجهتهماومنافربقيا.

يتعهدانانهماباسبانيا،بيقونلمئالبلادكاملفياعلنا،قفراالارضتركوا،افربقيا

لمالملكينانغير.شريعتناحسبوالعيشتهممتيازاوا،العدليةسلطاتهمنئنيتمعبتركهم

+ص!7أهى3أ،+س!؟،لاثه4لاح3ص!4لأ3حلا،س!3+هلاصمس!4ح3+لا+5،"لاحس!4ساا،ع5خأمس!،7اةخمح؟اخا(ء)

4ح3!+ثهس!س!أح45ى43*لاحأ،ا3اح3،كا،!لاألاكهس!4اول3!ا+5لاأاا+ه،ص!لأحالةح3ا،+اءالا،.34،4100-.ث!
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بتنصيرهميكتفيالم،غرناطةمملكةلأهلالاخيرالغزووقععندمااذ،باقوالهمايلتزما

دفعمما،العرببمولباسهمسمائهموالفتهمعنالتخليعلىاجبارهمايضاارادابلبالقوة

سابقا،منهتجريدهموقعاذ،السلاحمنوبقليلوحدهمالثورةالىغرناطةمملكةأهل

ومثل.واحدايوماعليهمالانتصاريستطيعاندونماتالذي()الثانيفيليبالملكوحاربوا

بسلمهمفأغرااكثيرايكلفونهنهمارأىفإنه،دهاءصاحبأنهوبما()الثالثفيليبلملكاذلك

كمابهاللعيشمنازلهمالىوليعودواعنهميعفوانهاليهبنوسلونللذينواعلن،خادع

وعندما.للحربحداوضعوالذلكونتيجة.تهمبامتيازاتمتعهمجديدمنلهمواكد،يشاؤون

مساكنهممنلطررهمكبيرةقوىستعملا،محترسينوغيرمسالمينوقراهمبمنازلهمرآهم

ذلكعننتجوقد.سببوبدوننوفهمارغم،عبيداإغلمهموصيرقشتالةولكاعلىوتوزيعهم

اكثرابلالفاوثلاثينمائةمنازلهمعددوبتجاوز،سبانيااعلىموزعونمنهمالكثيرينان

فإنهم،بدأناقديرونناوعندما.الاسبانيالاستبدادمنللنطرلفرصةاينتظرونجميعاوهم

عنتشتتهمالىنظرا،مجازفةبدونندعوهماننستطيعلا11ابدااعينهميغمضوالن

بهم.الثقةيمكئواعياننقباءلهمانمعالبعضبعضهم

!لسعادةاصحابأ

مدنفيكلنانجتمعاكثربل،منزلاالفوسبعينستةنعدبلنسيةمملكةأهلنحن

رجلأالفستيننوفراننستطيعاالحاجةعندشجعانوقومباسلعرق،غنيةوقرى

اننابلبدعمنا.يقومعندماللملكشيئانكلفانوبدون،المذكورةمنازلناتقفرأنبدون

لمملكةوبالنسبة.الاسلحةسوىشىءالىشكبلاجنحتالالأنناالأمر،لزمانالمالنعطيه

انناالىنظرا،فرنساملكجلالةعزيمةعلىالتعرفغيرنريدولاالسادةفنحئ،بلنسية

الاستبدادمنيخلصنابأنالجميلهذالناويقدمالعونيمنحناوان،لناوحامياملكانريده

يايعرفونلاانهمذلك.العيشنطيق-بلنسيةمملكةاهلنحن-نعدلماذ،الاسبافي

ولاالتفتيشمحاكمسطةبواملاكناامنتجريدنافيقعبنالضررالالحاقيستخدمونهاوسيلة

يصلبما،منزلكلعنسنوياريالنللمحققينبلنسيةمملكةموريسكيويدفعانيرضون

لمحققونالناويقول.الملكبموافقةوذلك،سنويارياللفاوخمسينتتينوامائةالىمجموعه

وحيث.التفتيشمحاكمسطةبواهمويأخذونهاملاكنااعلىيستوللماذمدناتسامحقدنها

رقيقةبوسائلمنالانتزاعهيبحثون،الطريقةبهذهمنايسلبودانيستطيعوالاماان

ملكفانوبذلكبه.ليقومواكانوامافإنهم،ذلكعنراضياالملكيكنلمواذا.اخرى
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لنايثبتلمبانيرضولم،يومياذلكيفعلومازالالمظالممنالكثيرعليناسلطاسبانيا

بلنسيةمملكةاهال!نحنلناالملوكمناسلافهمنحهاالتيوامتيازانتاالعدليةسلطانتا

بدوناحرقتحيثالامبراطورحياةفيالبلاطالىجلبهاعلىاجبارناوقعبل،واراغون

سلاحنامنتجريدناوقعقصيرةمدةوبعد.بالقوةبتعميدناالتعجيل،وقعقبلنامنذنباي

نطيقلاجعلناماوهذا،العهدذلكمنذيضابقوننانفكواماالذينلمحققينااليناوارسلوا

وحيثنجدهامكانايمئالوضعلإصلاحوسائلعننبحثانعليناوجبنهاغير.العيش

جلالةانثميريد.مااللهفليفعلفرنساملكبيديستتمنجدنتااننتبؤانتافينجداننا

خمسمننتكونبلنسيةمملكةاهلنحن.النجدةبتلكالنصريحرزانفيبداابشكلاالملك

لكلنقيباعشرخمسةمجموعهماايملتنااعيانمننقباءثلاثةلديناقبيلةكلوعلى،قبائل

لأنهمالإسبانيخشىلابلنسيةمملكةفينذارهم.وابالأمراعلامهمبقعانويكفياالمملكة

وامسيحبمسوىنقديراقصىعلىبهايوجدلااذ،السادةنحنحيتوقرانامدننافي

فزنيابحصنالمسمىوهو،حاميةبهواحدحصنغيريوجدولا،للمدينةكشيخاشان

المسيحيةشاطبةبمدينةيوجدكماالجزائر،الىالتوجهمئالموريسكيينومنعالبحرلحماية

تساويلاغرناطةمملكةفإنوبالفعل.مدفعيةقطعةأيةبهتوجدولاوخربكبيرآخرحصن

وبعضالحربيفقهونالذينالرجالببعضبمدناالملكجلالةتفضلواذا.لنابالنسبةشيئا

المدينةهذهفان،بلنسيةعلىبالاستيلاءنبدأحتىالمدفعيةوقطعالمدافعمثللاسلحة

المدينةاخذتواذا.نجدةاينتلقىان،بدونقتالبدوننتانتبؤافيوردماحسبتستسلم

نايجب،نتلقاهاانالضروريمنالتيالنجدة.الاسلحةعلىبهاسيعثرونالجميعفان

وصولقبلاذالمدينةجانبمنيخشىشيءولااجيدبحريميناءوهيانيةداعبرنضلنا

قومنامنالاكبرالجزءلأنالتركىالاسطولنهاوظنامناخوفاجميعاسيفرونالاسطول

نتا.تنبؤابذلكتشهدحسبمااللهبعونيتهغاسيبلغشيءوكلنيةداقربيوجد

الملكيةالجلالةقداسة

ملمنامنالطيبوناخوانناوهماراغونصثلكةمن70+أمدأ!لمة+)3!لثغريونيعدكما

فيانفسهميرواانفييرغبونشجعانرجالانهم.منزلالفاربعينمناحصثرايضا

نفسويتبعون،شتائممنغيرهممناكثريوميااليهميوجهممابتأرواحتىالوغىساحة

والشراالخيرفيسيةسواجميعانعاملانناذلك.بلنسيةمملكةاهلعليهيسيرالذيالأمر

الذيننقباؤهمايضاولهم،الطاغيةالتفتيشمحاكمازاءمثلناالتكاليفبنفس،يقومون
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نأوبما.البعضبعضنااجلمننموتوبذلك،الملةاعيانمنهموالذينيحكمونهم

اربعينتوفيريستطيعونفانهم،وقراهممدنهمفيومتجمعونوعديدوناثرياءالأراغونيين

نثقاننستطيعالذيننقباؤهمبالامريعلمانويكفيالفرجساعةبنتظرونوكلهمجنديالف

ولديهمقريبةفترةمنذجردوالأنهمامنااقليكنلمنواالسلاحينقصهمايضاهم،بهم

جلالةانولو.لاستعمالهاالفرصةتسنحاناللهندعولمخطةةاالأسلحةبعضالآنحدالى

مناكثرسيكونون،جانبهالىاراغونمملكةمنالمنضمينفانالنافار،نحوبتوجهالملك

منالكثيرسيساعدهملتنااهلعنففضلا.المقابلالصففبمسيكونونالذيناولئك

ينصركم.حتىيوميااللهيدعونلذينواباسبانيالانصارامنلعديدالجلالتكماذالمسيحيين

البلنسيينسلطةتحتمنزلآلافثلاثةحوالبمبقطالونياملتنامنيوجدكما

يعدونمثلناعربوهمالمدجنينيسمونبقشتالةآخرونقومايضاويوجد،والأراغونيين

وآخرونلمسيحياالدينمناخرونمقواانياسباباويوجد.معناسيموتونمنزلآلافخمسة

مختفينيعيشونانهمرغمعديدونوهم،فرنساجانبالىسينضمونموسىشريعةمن

ضدللتحركالفرصةتسنحاناللهوندعوالبعضبعضناويعزيجيدانعرفهمونحن،بشدة

.نلاسباا

جلالةالىذلكتبلغوانوا،للهاحباجلمنبالكتماناوصيكمالسعادةاصحابكذلك

عندماالملكيةخدمتهاجلمنجميعانموتنناوا،صحيحهوملتناعنلكماقولهمانواالملك

اشخاصثلاشةلهاوجهفاننيالدنامناكثرضماناتالملكجلالةارادواذا،الفرصةتحببن

الىسرااوجههم،غونارامنلأخيرواغرناطةمنوالآخربلنسيةمنحدهماملتناعيانامن

،المشروعهذابقبللاجلالتهكانواذانوايانا.بمعرفةلهيسمحبماافريلشهرفيبلاطه

يتركنفلاعزائمنا.عنبصدقيعرفهانيستطيع،بهبتقرجلالبميرسلبانفليتفضل

وبذلك،آخرلىايوممنسوءاحكمهاويزدادمنهكةنياسباإلاننحةالسالظروفاهذهجلالته

بأنوفياعبدابصفتيحياتيطولادعوهالذياللهبعوناعدائكممنستثأرونجلألتكمفان

وينصركم.يحفظكم
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ايالية4در15824سنةنرلصبالىممصيانالطهتمنار،1

هولنراسياصةفيباستانبهـليصكية4ا!مو

0161سنة411،يصكييزطردحيال

الطرروحتىعشرالسادسالقرنمنالثانيالنصفخلالالموريسكىالملفسةدراان

ماعلىاعتمادا،الميلاديعشرالسابعالقرنبدايةفيالأندلسيينللموريسكيينالنهائي

نية،الإسباوكذاالهولنديةلأرشيفاتامن،لمرةاهذهامستقاةجديدةمعلوماتمنلديناتوفر

اليومبهالتذكيرونعيدسابقاذكرناوكما،الملفهذاعلىكاشفةأضواءتلقيأنشأنهامن

والبندقيةوالإيطاليةالتركيةالأرشيفاتالمستقبلفيلناستكشفهماننتظرمازلنافإننا،

معروفةغيرأنهابل،بعدتفهرسولمتكشفلمالتيالأرشيفاتوهي،خاصةبصفةمنها

شك،ولامستقبلايعرفسوف!الموريسكولوجيا!علمإن.ومؤرخيهاباحثيهاوتنتظرأصلا

القرنخلالالملفهذاحولوجديدةأصليةوشائقعلىالعثوربفضلوهامةجديدةتحولات

9016.سنةالنهائيالطردوحتىعشرالسادس

عليهاالعثورتمجديدةوثائقخمسبفضلالموضوعلهذانتطرقفإنناهذامننطلاقاوا

الأستاذمنكل)1(سنواتعدةمنذ،بهابمديوتفضلوإسبانياهولنداأرشيفاتفي

نإ.سةلدرااهذهفينعتمدهالتيالوثائقاوهي،صلوتجونسانج.ور.كارسكورفائيل

نملكولاالعربيةاباللغةساساأحررتاجديدتينرسالتينعنعبارةهيلوثائقاهذهمجموع

كانا،أراغوفيأصلمنموريسكيانحررهماوقد،الإسبانيةالىترجمتهماإلاالآن

وفيفريجانفيشهريخلاللثورةاعلىلحثهممواطنيهمالىوجهاهماوقدبالجزائرمقيمين

ح!(43غ1243حألا)034أزكياردوندريسواول!لا)(حأ"ح)5شيكونخواوهما)2(1582

مند،بمدكطتفضلهماعلىصللاتجونلانج.لهولنديواكاريكورفاشيلالفرنسيالمدغنلىالعمي!اشكريهناامدم1()

الفرنسيةاللغةالىواللاتينيةالإسبايةمىبنتههاوشفضلاكما،اكتثاغهاصرف،حدهمالهماالتىالوثاشقبهاتهضواتعدة

شرسما،و!منا

5!أ"!ولاول3أعمأح45*2+هأح:اث!ألا"+أولهأحأاأ.!139،هم1ع3202-7302.فيمصلرمطجعرا)2(

اللراسةماتهفياليهمانرمزوسوف.اسفلهوالمنتموريننصهمااتعريب2وأعددالمحقينا!احع؟3-7.502إح"2

.2عددويختةأعدرويختة
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أحيثبأراغوقأصدقائهمالىارسالتهماوجهاوقد،التفتيشويندوامحاكممنهرباللذينا

الأولىالرسالةعلىردفهىالثانيةالرسالةأمابالجزائر.يقيمونأقربائهمامنالعديدكان

تضمنتهاالتبمالجديدةالمعلوماتإن.سيقوربمنموريسكيوهوبنصارلرنزوكتبها

والإبلاغالقراءةطريقعنبالأندلسالموريسكيينمختلفالىنقلتقدالأولىالرسالة

)3(،الشفوي

رسالةعنعبارةوه!الهولنديلأرشيفامنمتأتيةفهيالأخرىالثلاثالرسائلأما

نيةثاورسالةحكومتهلىا(اس!+هحأ3)ثه؟!+غاهاكورنليسنبولستابالهولنديالسفيرامن

نفسهينعتالوتبقة)فبمالحقأبومحمديسمىموريسكيطبيبقبلمناليهوجهتقد

وتفضل،اللاتينيةباللفةالأخيرتانالرسالتانكتبتوقد:عليهالسفيرورد(بالإسباني

)4(.لفرنسيةاللغةاالىبنقلهماصلوتلصديقا

استلامهماتماللتينسلتينالمراهاتينحولالأوليةالمعلوماتبعضالأمربادئلنعط

على،بعدنعثرلمأننامنالرغمعلىوهذا،بالأعجميةوليسالعربيةباللغةوحررتاببلنسية

فيالىلوفةالصيغمنعدداالعربيةعنالإسبانيةالترجمةاحترمتلقدالأصلى.نصهما

اللهو"رسولأكبر"الله01ولله"و"الحمد"الرحيمالرحمنالله"بسمأمثالالرساشلهذهمثل

هذهمنىاستقيناهاكبيرةأهميةذاتشارةإهناكذلكلىاوبالإضافةبم)غ("الربأرضعلى

واندريسشيكوخوانالمحررانذكرعندماأراغونموريسكييالىالموجهةالمراسلة

حتىبالعربيةهنايكتبالذيقائدناقبلومنقبلىمنالناسكلعلىسلموا11:ازكياردو

)6(..التركيةباوليسفهمهمننئمكنوا

.دفه.النشرراأرتممالملحق)3(

أ،)!ول7ح43ح33ثاثثاقلا+غ+خ48شااهلأ!ا.!4+اغول12530-39ةلهولمدياالعامةلاتلحاا"رضفحعرا)4(

.لاأ

.5..34عحدباللاحقالوثاثقماتهالىنرمزسوف

ننسه.لمصدرا)5(

فيالعربيةاللفةاستعمالعلىحافظواالذبنهمالفرناطيينالموربسكيينبأنمناالتذكير!حب،نالسهالمصدر)6(

درجةالىجداضعيفف!والموريسكينلبقيةبالنسبةال!ريةالفةمستوىأما؟ي!مفيمابهاشحدشوتأ!!مكمااكتاباتم

راجع.،الأعجميةالغةاش!صلتعميماتقاشبيفسرطأمو،الجهل

!.7أولح!،ول،11صا3)+ثهلا؟5ص!30734أ،3113ءلا.+أ!ولضأح،43لا1)أس!ث!لأولههكهألا+11ولس!ا+3ثهاأ+هثها

4اس!لا،453ول53أ34لاس!33لا3:ط33033شأاأثهح،ول+لاكطلاا+5+ثهكهلأحاهثه5،+أمء3هثم4+لمةالةلاس!س!كه

(-2914أ)!م"ظلمئهـ،+6باهأفىر،؟".08.1177-32
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كانتالمراسلةهذهفيالخصوصبهذاالتعليماتأنكيف،تلقائيايستوجبماوهذا

حررتأنهاللإنتباهلملفتوا،-العثمانيينلأتراكاسيينلسياوالعسكرييناالمقررينمنصادرة

لجملابعضاستعمالأبدانستغربلاأخرىجهةومن،التركيةباللغةوليستلعربيةاباللغة

وإنكالأنعام"يسوقونكمأو)7("لكلاباهؤلاءمناعتقناقدللهاإن"مثالأسلةالمراتههافي

مستعملةنتكاالتيوالتعابيرالمصطلحاتوهي.)8(..."بدعهموراءيجرونلكلاباهؤلاء

خارجه.أوالأندلسيبالفضاءمقيميننواأكاءسواالموريسكيينلسانعلىستمرارباوترد

التاريخيالإطارهنانقدم،لجديدةاالوثائقهاتهمئالمتوفرةالمعلوماتشبكةولنطظير

بالبحرالإسبان!-العثمانيوالعسكريالسياسيعالصرابهذاساأساالمتميزةالفترةلهاته

القرنخلألالجوهريةمكوناتهأهميشكلالموريسكيالملفكانوحيث،المتوسطالأبيض

عشر.دسلساا

البشراتثورةمنهاالأخصوعلىالموريسكييننتفاضاتواثوراتالىهنانتعرضلن

مناطقفيوتوزيعهموتهجيرهمغرناطةمن"الموريسكيين)كذا(جميعبطردالملكوقرار

،لبؤساءاالموريسكيينلهؤلاءنىلإنسااوغيرلجماعبماالقسريلإبعادافمأساة)9(...ا"أخرى

واقعا،اعتبارهيمكئولكن!للمواطنينحقيقيااستنزافاولاطردافقطيكنلمأنهتشهد

الثقافبمالإحتواءسياسةبالقؤةفرضتفقد،ذلكمنوانطلاقا)15(.جماعيةإبادةوحقيقة

ضدشرسبشكلوتكالبت،حقيقياقمعاالتفتيشدواوينمحاكمومارست،والديني

تميزتقد،5915و1576بين"الفترةأنكيفتشرح،لديناالتيوالأرقام،الموريسكيين

وأنه)11(..."الموريسكيينضدلقمعاقمةسجلتبأنهامثلا)5+حمظس!صا(ليفرنومدينةفي

03كالا!8.اس!4!طش!47س!شا+لة+س!،أ،س!ص!ا،+س!لأ+هألأشا+ص!لم33غولثه5ولثة:لخصوصابهذا!بفراحم.../...

!؟أاأس!20ا)،2أ!اأهول..21".271،ثه!أم1.3؟69.ا.ش!،،(3لا5لأس!

باحثيه.ينتظرمازالغرلسادسالقرناخصالوربسكيبنلدىالعربيةانفةلتمصالامستلأىإت

بعفله.النتور،أرتممالملح!)7(

نلسه.الممدر)8(

+!أ!5كة!4حثه"،س!أع+س!،7اةلاس!!3،ححث!3ةاغ+س!ثهلهل!س!3ولثهص!14-7351294،.240فى،!اةأم!،(9)

اا+!ولاثه!ل!ثأ"7991.

.252مى،نفسهالمصدر)15(

+أثه)س!ح+هس!-لاثه!.7113أس!أااس!لةحأ،ثهاحا،طخهول،!ثههثه+ظس!4لا*ه411!أ+.س!طظ"7أملا،3ذحإح(11)

لاس!ا3ثه+ص!أ،0330!لا3الة4س!ح-لأأأوله4حطهلاأ3كح34لةأ)اس!ثه)،.333!و-103،ثه!أم3،
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2وأالموريسكيينمنمنهم54يوجدأحياء،بالحرقعليهمحكمقدشخصا"84ضمنمن

966يوجدأ585و1566بينماالفترةف!أنهبلبم...1.)12(بالإعدأمعليهمحكمقد

بينماالفترةف!مداهوصلقدالقمحوأنوحدها،بلنسيةفىالموريسكيينضدملف

لمحكومابينمنوأن،)13(للموريسكيينمحاكمةملفأ840سجلحيثأ695و1566

نأكيفيبررماوهو،)14(المائةفي1.05نمشةالموريسكيونيمثل،بالإعدامعليهم

التفتينتى+دواوينمحاكمملفاتفيجليابرزقدوالمنظمالمناضلالإسلامهذامئ"الخوف

وأن1583سنةمداهوصلقدالموريسكيينغضبأنكيفحتماعنهنتجماوهذا،)15(

كلتحملواالذينوهمونساءرجالابالموريسكيين)16(امتلاتقدالتفتيشمحاكمسجون

المغربنحوسراالإلتجاءحاولمنهمجزءاأنويفسر،الموتحتىوالتعذيبالقمععأنوا

لحركةمسرحاكانتوالتي-الإسبانيةالفرنسيةالحدودأوالعثمانيةالدولةأو)17(العربي

والإخلاقيالنفسيخالمنامدىيترجمما،هو)18(بمسبانيااجحيممنللهروبنشطةهجرة

وحيثعشرالسادسلقرناطيلةتهممأساأمامالموريسكيونهؤلاءعرفهوالذيجدالحرجا

سى.اكهذهمنلإنقاذهمنياعثماعسكرياتدخلايأم!وننوأكا

تشاعكانتعندماالزمنيةالفترةهاتهخلألالموريسكيالمخيالكثيرانشطفقدوعليه

كانتالتيالتنبؤاتمنكثير،العربيوالمغربخاصةبصفةوببلنسيةوبأراغونبالأندلس

نأكيفيبررماوهو،مطلقاالقوىمتكافئةغير،خصمهمضدصركةفيآمالهمتغذي

يصلناوسوفجداقريباالإنقاذزمنإن":بالنآرالإهتمامكبيريعلقونكانالموريسكيين

جديدافتحاإنشم،الآناسترجعتقد،وسبتةووهرانبجايةإن:افربقياضمالمن

نإ)91(:0000.للعادةنجرقبشكلفتحوالذي،زيادابنطارقمسلكبانباعبنمسوف

203.ص،نفسهالمصدر)12(

ط.حكلة4أثهااحثهص!،لى.!.!ض!4أحلا.111ول!م40لاس!اأ+هلها!لاأ03،أس!3لأس!3يم5أم3يألاح113،أ+ا7جسأ(31)

57أم،7لاح3...30.شأأ،.،631.0.

!.7+أححول،،11حط-لاأ؟+لااخاحا،ل!م5ولاةلأ511أول،مأح3اللاأ!35يألاح3....00ءأ!.،202.3.(41)

7أ4)!،)!ثه+كارلالة+4+ه"3لآالةأ!حا3ها"3أ3ا،لاح4541،5-1621،".56،لاآ+حنج،ألأ68.(51)

63.-62ص،نفسهلمصدرا(1)6

ه+هح)س!،لىلما+ثهول43+ثه3أح!ش!4أ5لاا)..ح"ا،اساولول4المةلاه3أح4لا5لا3لأث!ا،لاأ7أ311أ+،ط،ج(1)7

يم53أ34حلا3...0".س!أ01،".632.

.؟ترةالنم11رتممشيقةلقا،المح!)18(

مملةح4لمةأ)ا،أ!أ.صا.،"عا+لاحآ.؟11!خم+س!حعث!أعا،،ج75أ!13(لاحثه"،(91)
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الصفارالنت!بانأندرجةالىوهذا،الموريسكيينوعقلياتسلوكفينحتقدلمخيالاهذ

النبوءةهذهإن)02(..."التركيةالجيوشانتصاراتيغنونكانوا:الضياعحراسمن

البرتغالعلىالدالةب،!(يجمعانه!:مفادهبمامحمدالرسولنقويلالىحتىذهبت

.."صالحاعياورامسؤولالديخايكونسوف)وله!!!ول(غونأراعلىلةالداو)ول()1،؟دا+ه!(

كستيلانوالكسندريسمىالمدجنينأحدرحل"1582سنةحتىذلكالىوبالإضافةبم)21(

0156سنةنياسباامنهربوقد643لةا،ح()هلندروكامدينةمنس!643لله*!ل!(ثهح513ااطة)5

المؤشراتبعضفيبالتثبتتركياقبلمنمكلفأنهمدعياالآنرجعفقد"بتركياليلتحق

قبلمناسبانيافتحلإعارةحانقدالوقتأنومؤكدا..بلنسيةمملكةوفيبأراغون

البحرفىللعثمانيينبريأوبحريعسكريانتصارأيأنوالواقع؟)22(..."الأتراك

وهوالموريسكيينلدىالإهتمامكبيريسترعينكا،أخرىفضاءاتفيأوالمتوسطالأبيض

خصومهم.ضداليومبمكفاحهمفيالكبيرلأملافيهمبيعتنكاالذيالأمر

العثمانيةالإيالاتأكثر،نظرهمفي،بالجزائرالعثمانيةالإيالةكلاتأخرىجهةومن

البحركأسطولهاتحركلفعاليةنظراوهذا،لمساندةواالدعملتقديمعسكرياالمهيأةالمغارليبما

كليراقبالذيالإسبانيالأسطولأماموبحارتهاقوادهالخبرةوكذاالغربيالمتوسطفي

سواحله.تجاهافيبحريتحرك

الوزنمدىجيدايعلمونكانواالإسبانوالدينيينوالسياسينالعسكريينالقوادإن

فقد؟سواءحدعلىوالعثمانيينالموريسكيينملففيالعثمانيةالجزائرلإيالةالعسكري

تجارأنهمعلىالجزائرالىالإسبانوالمخبرينالموفدينمئجداكبيرعددسجل

بوظيفتهميقوموننواكالدينيالبعداعلىعلاوة،وأنهميطاليونواتالونيونوقاكورسيكيون

عنلمخبرينواالوسطاءنواكا،التجاريةرحلأتهمخلألمنوهمالعربيالمغربمعالتجارية

لعقدلضروريالمالاويجلبون،لتجاريادورهميؤدوننواكالوقتانفسوفي.الموريسكيين

والعكسواستانبولالجزائرالىالموريسكيونالموفدونأما)23(...."التحالفانقاقيات

9791.تونمى411ص،أج،الفر!وحصارةلتاربخا!الالمؤتمرأعمال

01سأ.!ش!4أحلا.سأيهـال+أ+أ3كا3أ،هوللأ5)ثهه،أ.اط)+،لاأ3أأ،ه+45+اهغ45(ممر7اس!-*117اص!(02)

5أع!)س!)0.3.!و،7ثه43ألأ.2991.

"صنله.المشمورة11رغوشتة،المخى)21(

ط.حاغا،مذأ11ثهح،"اصاح+لاحم..."ه.حأ01"34.0.(22)

7ألألةا،لأ."هح.حأ،.،5.0ر،.(23)
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الذكبمالمخاطروابوضعيتهعواموريسكيكلأندرجةالىوهذاعديدينكانوافقد،أيضا

وعسكرية.سياسيةحركةلأيوالملثالقاعدةيشكلأنهالىنظرا،مخبرايعدكانيجابهها

بعثاتهموتواربخ.الموفدينهؤلاءلقائمةنفصيلبمكشافإقامةحقاالمفيدمنوأنه"بحرية

3(ول3مول)ح+ءدا!دوارتييوسف":ذلكمنعشرالسارسالقرنطوالمهماتهمونتائج

منبرسالةمحملا1576سنةمنريسمبرشهرفيمنهاورجعاستانبولالىوجهالذي

)24(."الموريسكيةلجماعاتالىالسلطانا

الميعاد+ارض"الموريسكييننظرفي،نيعتبراكاناالعثمانيةوالدولةالعربحالمغربإن

للدفاعسلاحمنالخصوصوعلىيومئذرعممنيحتاجونهمانعديمبإمكانهاوالتي)25(

ابتداءالعربيالمفربنحواللاجئينيدتزاسجلبالذاتالزمنيةالفترةهذهوف!بمنفسهمأعئ

وصولهمأصبحوقدبالجزائرموقعالهميجدواأنمنالموريسكيونتمكن،0157سنةمن

)26(.الاستقرار"فيالعثمان!النظامبدأعندمامكثفاالجماعي

بتسهيلقامواقد،الأسبقينالبيلرباياتبقيةوكذافنزيانوحسنالجزائرفبيلرباي

اليكانتمنطقةمنموريسكيألفبمجلبقد،هذاحسنأنإذ،الموريسكيينإقامة

سنةوفي،الجزائرالىقاتالونياأهالبممنجمعوصلذلكمنسنةوبعدبماول(أشأ)س!،+3

القادمينبهؤلاءمتلاتاقدوشرشالوالقالةكالبليدةلمجاورةاوالمدنلجزائرانتكا،1915

اندلسية.اغلبيةمنيتنتحك!ونبالفعلأصبحوالجزائرامدينةنسكافإنوعليه،)27(لجددا

هذافيأخرىأبحاشاأنإلابمعائلةألفتسكنهابيتا0158)04!لمةي!!هايدوذكروقد

ثه!ط+ح+-أعثه؟حامكهح"ص!"++اهأم3ث!هح،30ألة"ول:؟،أس!مح35ء7+هأوله4+اةس!*!لااأثه+ه..30)24(

2182-كلأ)؟عأ44))ح"هأ1.3فى015

نحوأ057ضةمنابتداءسطالتيبواطوالذسنالمزرسكيينالرانمدبىعهش!ءأخرىء.صصعدةذاكاس-ا!فانمةنسجل

النجدةيطلبونموريسكيةتسنهاراعدةستتهبالانميعثررستل!التهرناخلاليرنا!ثصاستمراأتمد!!خرىتةحىلبزلستا

.عدةثا1

7أا،ثها0550س!ألم.،55.0.(كط5)

نة43لاهولا.لا.،!اطس!3ولهأم93لاس!45ك+5الةهم57أ+س!ح4اولا53؟!!لىلمةم!ا-3لااثه،+!!+450لة+!(62)

س!ا3!ر7حاء،ممم117س!3أع!اص!3.سآاثه"55ء2ح+ه5+أ؟لاس!ح،5هحأ1113.أ+،سأاح*5لا)5أة4ص!)3ا+5أم5س!30

ء5+م!3نأخ+حأح؟حول!ا+5+)13لة+اأءأس!ولءا-،+ه+حأ!5أأثة(03لا3)ثه4أ3حح!أ5+4.754س!س!فى1،6يرثه)!

041.0كاركللا،حس!ا4991،4+5.

141.اصننسهالصدر)27(
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الأندلسيينأنيؤكدقدمما،ساكئ000.25حواليأيعاشلةألفيرقمقدمتلمجالا

لمحيطةاالأماكئأنكيفيعكسماوهو1)28(الجزاشرمدينةسكاننصفيشكلونكانوا

هذاعنونئرجماالأندلسيينمنساكنيها"بأسماءليوماالىتحتفظلتمازالجزائرابقصبة

بحياليومالىالمعروفالمكانمنهالأخصوعلىالجزائرلضواحيالجماعيالإحتواء

تعلقكلماجداعميقاكانوالنخوةبالإعتزازالشعورإن،)92("4؟؟لا+()3+ذالتكاريين

حقومنبيتعلىالحصولمنالموريسكىتمكنعندماالخصوصوعلىبالجزائرالأمر

هؤلاءشقاوةأعظمما")03("منهأكثريطلبأناللهعند!كنلاماوهذا،التملك

الوطنيةوالنخوةالتاريخيوالإرثالتمقكحق:شيءكلمنهمانتزعالذينالموريسكيين

لإسلامي.اودبنهملتقاليدوا

علىوبلنسيةبأراغونالموريسكيةالمرأةدورعلىهنانشددالنطاقهذاوفي

ذلك،منالعكسعلىبل،الدبنيعالصراهذافيتنسىأوتغيبلمأنهاوكيف،الخصوص

خلالبغرناطةالبشراتثورةبعدالملتزمةوالمعاركالرهاناتهذهمنبتجزألاجزءاكانت

دواوينبمحاكمالمتهمين"نصفمنأكثريشكلنكنفالنساء"-15731577سنتي

فيكبيرارورالعبنوقدالمائةفي56نسبةيبلغنالنساءكانتضمنهمومن،التفتيش

الدورالىوبالإضافة؟)31("الإسلامىالدينعنوالدفاعوالإرشادلوعظواالعقيدةسبيل

فقيهةباعتبارهاالإسلاميةالتقاليدعنومدافعةكمريةالموريسكيةالمرأةبهتضطلعالذي

مرغوبةدوماكانتفالمرأة.الخصممعالمعركةبأسراريمسكنكنمنهنوالبعضومناضلة

،س!"ءلاه*ثهول7لا3!؟"ثط!،+س!!اشا"تألمة+س!!3حلمهآس!؟اول.التاليةسةبالدرا؟بصارنظ،نفسهلمدرا)28(

ا!مأنأ4س!لاولحولأ!35+ه،،5+فىحححلة،لاثه+غا؟535س!+لمةلىالمةلاها1،+أ".+.!3.0."50+11-.312لا!ا

47-43.00.

خلالالشمانية-الجزا!ريةالمتاومةتمعهتجممالموريسكيحالنامذاعننترجملتطالتيالجزاشرقضية!نكيفذكروحيث

سكانهامجموعمىض!اعفحعلهاالذياضء،عالياد!فرانمياظوراعرفتتمدالنطقمذامنوأنها،عثرالصادسالقرن

..عثمنتهامىتمررخلالتمرا!ربع

ثهسألاس!س!3،+ح+ق.ل!؟هش!!ثه!"أحس!4ا03ءا+؟ثهس!+53أ"3لاس!،هفى.702-802،+هحاول10.(92)

4!،كةكالاس!س!كللامناطقمن!غمهموأنبالجزاشراشقرواقدطردممب!دالموريسكيبئ"نكف902صالؤ!لاحظ!تمد

.غونءراا!ح؟!حلف!

!ه.االنشور،أرمملشمة،اللحغ)03(

كل!ه!مأا5+،،!س!+ولثه33-ل!ه،سأا1ول9لاأ3أ،أ5+ح3"!؟+150ول7-*ا*35أع!اص!3،".26،!أمملأ،1.3ر،97.(13)
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يعنيهمامع)32(.الجزائرالىالتحولقررواالذينالموريسكيينالرجالقبلمنكزوجةفيها

ناتبرهاومعرفةصةخاترليةولهاومتحررةلوعياشديدةنتكالموريسكيةالمرأةاأنمنذلك

معمتواصلةمجابهةحالةفيبالأندلسالموربشكىلمجتمعاكانوحيثاالحضاريمحيطها

في.الإسباالطرف

بحريةوحركةسريعاتطوراعرفتقدالجزائريةالسواحلتكونأننستغربلنوعليه

شغللذينوا"،وغيرهمالبلنسيةوالأراغونيةالأصولاذويالموريسكيينهؤلاءبفضلنشطة

كانواالأندلسفيبقواالذينالموريسكيينإن.)33(..."هناكقياديةمناصبمنهمالبعض

طالبينالعثمانيةوالدولةبالجزائرستفاشوااوقد،ودينتاواقتصاديانفسيادقيقوضعف!

،لحضاريواالدينبملإحتواءواالدمجسةسياضدنفسهمأعنللدفاعبالأسلحةمدهممنهما

ليس":الإسبانيةالتفتيشىمحاكمومنالدينيةالسلطاتقبلمنجهنميةبصورةوالمطبقة

مرفوقا،الجزاشرالىعلىأولوجلتوجهالعثمافيبالسلطاناستنجدتملقداسلاحلدبنا

العثمان!الأسطولبتوجيهالعثمانيالسلطانطالبواالموريسكيينأنبلبم)34(بالأسطول

أقسمقدالعثمافيالسلطانأنعلمهمالىوصلوقد،)35(لجزائراالىعلىاولوجبقيادة

)36(...."رسائلنافيذكرهماكلسينفذأنهالأعظمبالجامع

وبصفةالأندلسبينالمتبارلةوالوفودالبعثاتمختلفتفسرالحرجةالوضعيةهذهإن

وهذا،العسكريالدعمعلىللحصول،واستانبولالجزائروبينبلنسيةبينهناخاصة

،جداضئيلةوبكمياش!منتظموغيرمتقطعبشكلوصلتقدالأسلحةتههاأنعنالنظربقطع

نأالعلممع،التاريخيةالأحداثتؤكدهاكما،)37(ثابتةتاريخيةحقيقةهيوتلك

35+لااح-ل!لا+حول،لأحثه4لااحأ+س!،"ممأثه!،ول+ح+53أثه9حلاحولحم!!+ه!اأ+،صكأكه7همأ93لاح3...(23)

."هأح.525.0.1.

ألاهسأ(3)هولكلا،7مارنجولويصديقاكلفقد1،للا،لالأ(س!4)ك!ه!س!+ددترباسنجواالموريسكيمذانفإذلكعلى!كمتال

الدلالةاغايةفي!مر،مو،الجزاشرالىرحيلهقبلز،جةعلىلهللعثورلشعىأن

ط.4!لا،حلمهأااثأحص!،!،ط.!غ4أحلا،محاكمه!لاأ953س!لا3....00أح.،،"..26()33

اينهه.المنتورة،2رقمأضقة،اللحق)34(

اسنهله.المنتورة،أرقملضقة،الملحق)35(

نفسه.لصدرا)36(

سأ(53!7+حثه+حكا241نفسهعلىبنزارلورنز!قطعلقد":ادالةالفقرةماشهنكلتطف،2رتممالويخقة،اللح!)37(

يوتكلبتخرلبص!+لأثهلأ24)مس!ألا04ازكياردوحيملموتبالإنتقاملقوملوففإنه،السلاحيستمغدماابمدريدالوعد

الثمخميةمذهعنمعلوماتإجودعدمب!ببأمذاكأكدلمماتالعزهذهكل!!ا.وسرتمسطهابسحيةممتفتيشىادواوفيمحاكم

سكية.لمورا
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أحدبفضلوهذا،سريبشكلالجزائرمنوصلتهمأسلحةلقواقدكاندياموريسكيي

)38(.الموريسكيين

دورايؤدياأنازكياردوواندريسشيكولخوانسمحقدوسواحلهاسبانياامعرفةإن

نأأيضاذلكلهماسمحكما،الإسبانيالأسطولضدالبحريةالمقاومةمنظومةف!نشطا

بظروفإحاطتهمالىالسعيالوقتنفسوفي،مواطنيهممعنوياتمئالرفععلىيعملا

وبلنسيةأراغونموريسكييبيننتسيقيةعمليةبفضلوهذا،للثورةالتخطيطوملابسات

منهاالهدفكان)93("وحيثلمدناهذهماتوزعاقياراتبينسلاتبمرالقياموا!لجزائروا

الطرفجعلالذيالأمروهوحالنجالهايكتبلمالحركةهذهأنإلا؟الثورةعلىحثهم

نتتظرونولامهملينداثمامازلتمأنكمإلااا:والإحباطبالخيبةيصاببالجزاشرالموريسكي

وهذا،الرعشةتمتلكنبم،كالأنعامتساقونأنكمكيفأركماوعندما،عليكميقضواأنإلا

)04(،"نتظيماأحسئأنكمحينفي

سنةصيفخلاللهاخططوقدانتفاضةبحركةبالقيامنقضبمكانتالخطةفإنوعليه

وأراغونبلنسيةموريسكيبمانتفاضةحقيقةلتؤكدوالحججالقرائنتواردتلقد"أ:581

علىبالإعتمادبينةكانتوالثورة.المشتتينغرناطةموريسكييمعوالتنسيقبالتعاون

الأسطولبتوجيهالعثمانيةالقوةوالتزامالأقصىالمغربوملوكوالبيارنيينالبرتغاليين

بينلهاخططالتيالإنتفاضةهاتهإن."استرانيجية...")41(نقاطثلأثفيالعثمافي

منلعددعديدةونتقلاتراتحواوراءكانتقد،لأندلسوابالجزائرالموريسكيينمجموعتي

استلمهماءةلقرااسرا(أ)43زليداامجلسلىتحولقد)حكملمأالاأ(نمراأحمد"وأناتفاقيادا

1582(سنةجانفيفي)نحنالشهربهذا14بتاريخوأنه،الأعضاءعلىسلاتمرامن

فيرأيهاوأخذالقاعدةمعالتشاورنقرروسوف)داه+)حا،"ح(كستالنوفينجتمعسوف

)42(....،1ذلك

417لمةا،!."055حأ،."0.(813

.ئفه.المتورة،أرقمالأتيتهة،المض)93(

نفسه.المصدر)04(

5ءثمه!ةح،"."!اساح3،+هأم34لاس!3حسأ7+ثهأ،ول3كهاثهح35أ3خ5س!34هلاه75أ33!!+أ،"س!األأأ37!4(1)

س!4)ولأ!،،ح،03لاء3س!45هحلا،++5اثهأ3353لا3!ا3+آهأ3،لاس!3+ثه44)هلا3،،.0،1ة741(ظ5لا3)!

+هنأ!كلأ4س!4.ول،)أ+أ+ح+أ+لا+،5أفى.84

سيقور!موريسكيوبهاقامالتيللاستعداداتالعامحالمناعنيترجم،مو،اصفهالئورة،2رقمالدثيقة،انحق)42(

منهم.استلموماالتيالأولىسالةأساعىردابذلكلجراشرامأرشبجإعلاه9للإشفاضةالتخطيطأحلمناأراغونأ
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علىوافقعندما،النقطةهاتهبخصوصجداواضحاكانبأراغونالجماعةموقفإن

وهكذامسبقاوسنسجلمطولااليكمسنكتبأراغونومن":لجزائراطلبعلىالإستجابة

مجالاتدعلاالمستعملةاللهجةفإنهذاومع")43(؟قرارناهومارسائلهممنستعلمون

هل":ببلنسيةمواطنيهمالىالجزائرموريسكيووجههاالتيالرسالةالىلنستمعبمللشك

كان،تحرككمتأمينومعاذلكعلىإقدامكمبعدمسجلالذيالضررمبلغإذنلاحظتم

جاهزاكانشيءكلأنلأخصاوعلى)!ءلأل(بمنطقةحصللذيالخراباملاحظةمكانكمبإ

نهبإمكاالتركبمالسلطاننفإ،القانونيةلحججانقديممننتمكنلمإذانناوإ.كبيرةبسرية

ينجزسوفوأنهالكبيرالجامعفحبذلكبالتعهدقاموأنهخاصة،)44("علينايقضىأن

)45(.رسائلهفيبهتعهدماكل

بهاتقدمقدكان،خطةوجودعلىبالفعلنتؤكداهنانصهماننشرللتيناالرسالتينإن

وضعهممنللثستركهموعدمالموريسكييندعممنهاالهدفوكانالجزائر،موريسكبو

العثمانيينمعبشأنهاالتنسيقتمانتفاضةبحركةالقيامفيالأملوتعزيزتماماالكارثي

تمبموجبهالتيوا،لبيارنيينامحوكذلكنتالبرونشتالفرنسيينواالبرتغاليينمعأيضاولكن

)46(.لمجالاهذافيبسخاشهمدوماالموريسكيينمنأهلهاعرفحيثبأراغونالمالجمع

التيوالاستعداداتالانتفاضةلهاتهللتخطيطالنفسيالمناخعلىيؤكدبنصارلورنزوورد

ذلك.حيالاتخذت

بالأندلس؟نتفاضةابحركةللقيامماخطةبوضعالموريسكيونحقانجحهلوالسؤال

منشبكةخلقفينجحواوهل6الحركةهذهفيالمنخرطينعددوماالزعماءهؤلاءهمومن

لإنتفاضةأاهذهحنجااعلىتعملخلايايجادإالىوسعوابالأندلسالإتصالات

القولالىنتجهأننابل؟عملفرضيةبأيلناتسمحلاالآنبحوزنتاالتىالمعلوماتإن

محاكمضدأساساوموجهةامحدورةبأنشطةالقيامفيأساساانحسرالنشاطهذأبأن

بدونالكنائسبإحراقالمكلفينالمغاربةكلعينا11:تمثلهاالتىالرموزوكلالتفتيشىدواوين

يريدهمايكون،اللهشاءإن،الشراعيةالسفنلحرقبالنسبةأما،ضيءمنخوف

نفسه.الصدر)43(

نفسه.لمصرا)44(

نالسه.لمحدرا)45(

نفسه.لصدرا4()6
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)47(."العامالشعورهووهذا،الله

علىكونوا!:التفتيشمحاكموقصورالكنائسلحرق:التعليماتصدرتفقدوعليه

محاكمقصرلحرقالقطرانمادةجلبف!دعمهميقدمونسوفلفرنسييناوأناستعدار...

بالموناسيدذلكتمكما،احراقهابإمكانهموالتيالكنائسوبقيةبسرقسطةالتفتيش

)4"أ!(وبينا)!!4+!أ!ق(وكالندرااس!53+()!اوطوريلاس!*()3وخيا+أول(أس!4+ه)4

لبيارنيينوالفرنسيينانوإ.ذلكمتوقعينوغيرمسلحينغيرلأنهماعليهملهجومامكانهموبإ

وأنكما.بلنسيةمملكةلموريسكييالرأينفسأعطيناوقد.الليلةنفسفيموعدعلىهم

الىيؤديماوهذاالتعليماتنفسيتبعونسوفنابستراتجاربأقاخبرواقدالغرناطيين

)48(...*أماكنثلاتةفىمهاجمتهم

سلةمرابعلاقاتبالإحتفاظالأملعنعبرواقدوغرناطةوسيثوربببلنسيةالجماعةإن

،)94(!بلنسيةجماعةكل،والأرجلالأيديبتقبيلعليكمنسلم11:بالجزائرمواطنينمع

منعليهاالتعرفأمكنناوالتيوانشطتهملآمالهمجداالضيقةالحدودعنبترجمماوهو

فياللهيضعأناللهندعو.انتظارهمفيولياليناايامنانقضيأننا":سلةالمراهذهخلأل

اللهشاءإن،يوميايحرقونوالذينبمحمديؤمنوقالذينأولئكعنللدفاعلرحمةاملكناقلب

منبقليلالعلميعلمهولأنهضاءكماقدرتهيسخروأنيجمعناالصلواتيسمعمنتعالى

)55(.الا!لفاظاا

الإنتفاضية،الحركاتبقيةضمأنذلكفيشأنهااالإنتفاضةهاتهكانتإذاوبالنتيجة

.نالأحيامنكثيرفيومنعدمةجداومحدودةضعةمتوانياتمكابإالاأولهاوخططبرمجقد

المتوسط،الألمضالبحرضفتيلكلاعسكريةلقياداتمطلقوغيابتنسيقأينعداممع

جميععلىالموريسكيينصالحغيرف!دوماكانتوالتيالتاريخيةلحقائقاشبمءفييغيرلا

والإنتفاضاتالثوراتبقيةشأنذلكفيشأنها،الإنتفاضةهاتهقمعتوإذا"الأصعدة

والتيالمتكافئةغيرلمجابهةاعنيترجمماوهوأيضانستغربهلاذلكفإن،بالغةبوحشية

والدينيةالأخلاقيةوالتقاليدالقيمعلىمنظموبشكلنهائياالقضاءلىحتماتؤديسوف

نفسه.الصدر)47(

نفسه.المصدر)48(

نفسه.المصدر)94(

نالسه.!را)05!
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المعضلةهيوتلكانتهمإداعلىبرمتهالإسبافيلمجتمعاأجمعوحيث،الموريسكيينلهؤلاء

الطردوحتىعشرالسارسالقرنطوالالموريسك!لمجتمعاواجههاوالتيالحدينذات

)51(.9016سنةالنهائ!

العثمانيةالدولةتبنتهالذيالعمليالموقفهوما،الآننفسهيطرحالذيوالسؤال

6بالذاتالزمنيةلفترةاهاتهفبمالمتكررةالموريسكييناستنجاداتأمام

ذلكمنالأخصوعلىالعسكركللعثمانيينالوزنالتقديرحغتقدرالتياسبانياإن

المتوسطالأليضللبحرالغرببمالحوضفيباشاعلىأولوجللاميرالالبحريةالتحركات

مارليانيجيوفانيهولهامبعوثايفادقررتقد،الموريسكيينتجاهذلكفعاليةومدى

التركيةاللفةيتكلمأنهالمبعوثهذاعنعرفوقد،ستانبولاالىأ+!!هأقأ(ا؟م!لملا)أول،أ

سنتينطيلةفيهاالقسريةإقامتهبحكمالعثمانيةالدولةتسييرآلياتجيداويعرفمحنكوهو

وكانت)52(.1574سنةالواديحلقعلىالعثمانيةالحملةبعدالأسرفيوقوعهإثرعلى،

الدولةمعهدنةانماقيةعقدالىالوصولهوأ957سنةمنانطلاقااالمبعوثهذاوظيفة

الىجاهدايسعىوالذيعليأولوجالأميرالتحييد،أساسامنهاالهدفكان،العثمانية

ماوهو،الإسبانيةالسواحلتهديدوبالتاليالجزائرالىبهوالتوجهعثمانبمأسطولإعداد

نأمنالتعليماتالإسبانيللمبعوتأعطيتوقد)53(.الإسبانيةالسلطاتتخشاهكانت

افريقيابشمالالعثمانيةبالممتلكاتالخاصةالشروطببعضللقبولمستعدةاسبانيا

المبعوثباستقبالالعثمانيالسلطانقاملذلكونبعا)54(.وهرانعنللتخليستعدادهاوا

ا!ندلسيين.الوريسكييننفوسمنمتمكنةأ728ي!ةوحتىالطردشاريخب!دالوربسكيه-ا!سلاميهعيدالتظاصتمرت51()

سراالإسلاميالدينضحائريمار-نكانوانهمااغفتيشمحاكماكئفتوالذلنالخممساغساوسةمزلاءمنذاكعلى"دلولا

:الخصوصبهذاراحع1728سنة

س!!سكأ3ثهك!س!كلة3ثه،"ثهس!ثه،)"3لا+أس!45)!113+أثهلالمة4؟خلالم4لا4*أ-"لاأ+ش!أ،ع3أاع!ص!"أ+،".اأ.!ا.،

ول3430!و".9500-82،+لاولأ6891،3.

!صأ++35،7.س!؟حاثثا+ثهس!4"ل!أأ+730ل!ا؟كل!هالهولأ،ح)كهغلأس!7س!4أ058ص!ولس!لاااح3س!+!ثههاح)52(

ثه)لا+34لاس!أ11أول،ول.3.0.".ول)30+4-3،.680،ول-3ه؟؟23-ألا+ك"01991

الى0158ماي21تجاريخرطلةثهح(أ،3ا)س!التهتالةا!"كبرالحاكموجهالسياقهذاونمي،نلسهالممدر)53(

حتماوتوجههباصاعلياولوجالبحرأميرالبقيادةالاسطولشحركاتالى.لبسرعةباهإمنبما،باستانمولالإسبانيالمبعوث

...لجزانرالىا

68.ص،نفسهالص!ر)54(
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جانفيشهرالىصلاحيتهاتمتدهدنةإقراروقبلهـ515مارس21لتاريخالإسبافي

نأإلا"ذلكمنسنتينبعدباشااحمدالأعظمالصدرأمضاهاالتيالهدنةوهي،1581

كيفيفسرما!هو،)55(واقعاأمراالهدنةهاتهتجديديصبحأنالىتسعىكانتسبانياا

لممقاومتهممنالحرجةالفترةهذهفيالموريسكيينلاستنجاداتالعثمانيةالإستجابةأن

والعسكرية،سيةلسيااملالعوامئهاماعدراأنبالإعتبارالأخذمع،إيجابيبشكلنتوج

عسكريدعمأيتقدمأنمنومنعتهاالعثمانيةالدولةعلىمباشربشكلأتزتقد

سياسيةبحركةمتقاأخرىجهةمنولكنها،ملعوالعدةمبرراكانماوهواللموريسكيين

السياسيةالسلطاتمعوأيضاوبريطانياوالبندقيةفرنسامعالنطاقسعةواودبيلوماسية

الهولندية.الدولةعنفضلاهذا،)56(المغاربيةالعثمانيةالإيالاتومعالمغربية

الجديدةالتاريخيةالمعلوماتمنعددلوضعفتهدفسةالدراهذهمنالثافيالقسمأما

أتتاءالموريسكيينالىدعمهالتقديمالهولنديةالسلطاتدورحولحوزنتافيهىلتبمو

السفنعلىالعثمانيةالدولةأراضيالىنقلهموتأمين،الأندلسمنالنهائبمطردهم

لدىالحقأبومحمدباستانبولالمقيمالموريسكيالطبيبتدخلنثيرأنناكما،الهولندية

تمتلتبماسلاتلمرااتههاأنأولالنؤكداح+هح(.أ3)!!!+هاغاكورنليسلهولنديالسفيرا

ولدينابممؤرخةغروهيللانينيةاباللغةحررتقدالموريسكيلطبيبوالهولنديالسفيرابين

تمتسلةالمراتههاانالاعتقادلىانذهبتجعلنا،السفيرسلةمراف!ورددتواحدةشارةإ

التالية:الفقرةذلكعلىيدلاوممابمبقليلبعدهاأو0161-9016النهائيالطردسنة

من)كذا(مؤخراأطردواقدكانواموريسكياعشراتتازارنيمارس25بتاريخ"إنه

المراسلة:هاتهفياستعملالذيالنعتإن)57(؟..."اسبانياملكقبلمنغرناطة

الاعتقادالىنذهب01616سنةذلكيعنيفهل(قريباكانالتاريخبانتوحىامؤخرا

07.مى،نالسهالصدر)55(

بفرنساومردرهمالموريسكبش-ا!ندلس!ينطردشجاهالشانمةالد،له"سماسة:الكتابهذاضمنا!ولىلراسمناراجع)56(

"أ061-9061والبندقية

"ح+ل!أ!5ء3ء4ص!أما53+ش!*لاىش!،81-39251+0.()57

.5رتممتيقه،الز4رتمم!الوتيقة3رقمبالليخقةاالثلاثاللاحقلهاته!حقاسمر!ف
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لدىوجدواقدالأندلسيينالموريسكيينأنهوعليهالتأكيدوجبالذيفإنهذاومع.بذلك

العثمانيةالدولةضيأرالىاالتحولمنتمكنواعندماعملياودعماتفهماالهولنديةالسلطات

باستانبولالموريسكيةالجاليةمنافرداعشرتتيازيارةإن"لهولنديةالبواخرمقعلى

عرفانهمعنوالتعبير،هاغاالهولنديالسفيرالى)كذا()58(أمتهمتشكراتلتقديم

فإنالموريسكيينهؤلاءوباعترافورمز.ومعنىدلالةمنأكثرله،الهولنديةللامةبالجميل

)95(.الهولنديةالسفنمذعلىبنقلهمجيدااليهمأحسنتقدالهولنديةالأمة

اهتمقد،ويخقتنافبمالمفتي،الإسلامفشيخالتاريخيةالدلالةغايةفيالحدثهذاإن

بنقلهمإذنهاوإعطاءالموريسكيينالىالهولنديةالسلطاتقدمتهالذيالدعمبموضوعكثيرا

منالإسلامشيخطلبوقد.الهولنديةالسفنمقعلىالعثمانيةالدولةأراضيالى

علىعبرالذكماالأمروهو،الملفهذاحولالمعلوماتمنبمزببمدهأنفسهمالموريسكيين

والسياسيةالدينيةالسلطاتأعلىأنكيفبترجمماوهو،لهولنداالكبيرتقديرهعناثره

بهذا)ححذدا!ول(موريسأميرهالىواالهولنديةلأمةالىاجداممتنةنتكا،نيةالعثماللدولة

الإيجابر.الموقف

عنلهعبرواإذواضحةكانتالهولنديالسفيرالىاستانبولموريسكييرسالةإن

تقومأنويأملونهولنداالىالموريسكية(الأمة)أيأمتهمخدماتلتقديمستعدادهم

بلدأيمناوفرنسامنيصلونالذينالموريسكيينلىالمساعدةايدبمدالهولنديةلسلطاتا

هذاإن)06(.نيةالعثمالدولةاترابالىونقلهمهولنديةخربوامنتمكينهمعلىبالعمل،آخر

ينسوالموالذينالموريسكييناللاجئينهؤلاءومكابدةوعناروصبرتشبثعئيترجمالموقف

العثمانية.الدولةبأراضيالتحاقهملتأمين،ايطالياأوبفرنساالتحقوالذينمواطنيهم

السفيرالىرسالةوتوجيهالحقأبومحمدالموريسكيالطبيبتدخلجدوىيأتيهنا

وأنهالإسلامبنتميخاتصالعلىأنه،رسميةغيربصفةلإعلامهستانبولباهاغاالهولندي

منالهولنديةالدولةموقفالإسلامشيخمعأثاروأنه.المريضةابنتهعالجإذعائلتهطبيب

تفاهماتفاقيةلعقدالإعتبارفيذلكسيأخذالإسلام!ميخفإن،لذلكونتيجةاالموريسكيين

اللاتينية،للغةايتقنلذيواحدالمثقفالطبيباهذاإن؟نيةالعتمالدولةواالهولنديةلأمةابين

المص.مذافيموريسكمةأمة!نهمعلىالمصطعمذافهم،ج!)58(

.ينهله.المنثورة،3رقمالونيقةااللحقراحع)95(

نفسه.الممدر)06(
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وطبيعةالأحداثتحليلفيجداالمتميزةوطريقتهالغربيبالعالمسعةوابخبرةيتمتعنكا

التحليليةالكفاءةهذهءن"لهمسرحاالأوروبيالفضاءكانلتيالسياسيةالمتفيرات

هذهعلىيضفيماوهونادرةتعد،الكبارلديناورجالبالإنكشاريببنقورنتإذ،سيةلسياا

قامإذااذننستغربولا؟الأصعدةمنعددعلىالإمتيازمئكثيراالموريسكيةالشخصية

شيخبزيارةنقومواأنبمكانالأهميةمنانه":الهولندكالسفيرالىالنصحبتقديم

نصحتكمقدشخصياأنيلهتذكرواأننتسواولامنكمموقفهعلىوتنتحكرونهالإسلام

..!ذلكيتمأنحقاالمفيدمنلأنه،)كذا(تعليماتيهبمفهذه،لكملمنتهكما،بزيارته

.)61(

جداقويةدلالةفلهاالموريسكيالطبيبرسالةعلىهاغاالهولنديالسفيرجوابأما

عندمالكم!مديناالأبدالىسيمقىوأنهبالغبفرحرسالتهقراءةوأعادقرأنهااخبرهعندما

وسوف.لدينكمجداوالمقدسةالإسلاميةالشخصيةلدىوطنيمصالحعنودافعتهمأثرتهم

أما.لوطنيوإحبائكموصداقتكمأمتكمخدماتوبمدىالموضوعبهذاحكومتيأبلغ

نإ،غدابذلكأقومفسوف،المفتبمالىتنتمكراتينقديممنإياهنبهتموفيمابخصوص

حكومتي.المقدسةجلالةالىوأمتكمشخصياأنتممساعيكمأيضاألاح!وسوفاللهشاء

يجلبسوفذلكفإن،لأمتكمأولكمخدماتيأقدمأنعلىقادراكنتإذاالإطارهذاوفي

ذلك"تستحقونفإنكم،لوطنيحميمينولأصدقاءالمضمارهذاوفي.لأدائهمتنانياكبير

رسميةرساثلعلىللحصول"حكومتهلدىبمساعيقومسوفأنهالسفيرأضافوقد)62(

فائدةذاتتكونأنلمجكنالتىالرسائلوهي،والنتمكربالإمتنانلكمرؤساضفيهايعترف

)63(...!!بلدنافيأوهنا

عددهناك؟باستانبولالموربشكيةلجاليةاحوللجديدةاالمعلوماتهذهمننستنتجماذا

الأساسية:المعطياتمن

ذإ،باستانبولالموريسكيةالجاليةبأعداد،مافرضيةنقديمالصعبمنإنه-

أصلا:تعدمنالتمازالمعلوماتا

مهندبسون،،1أطباء،جدامتميزةشخصياتكانواالموريسكيينهؤلاءمنعدداإن-

أسفله.المنثورة،باللاشنيةالأصلفيحررتالتيالرسالةهدهش!ريب41رقمالوييقة،للحقاجعرا61()

!له.االنشورة51رقمالوشقةاطر)62(

نفسه.المصلر)63(
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العثمانيةاالدولةعاصمةالىالتحولفضلوالذينوهم،أغنياءتجار،حرفيون،علماء

،ستانبولاانباعتبار،الأوروبيةأوالربيةأولمغاربيةوالفضاءاتلعواصممنغبرهابدل

تجدوالمهنيةالفكريةكفاءاتهمفإنهناومن،الجنسياتعديدعلىمفتوحةعالميةعاصمة

"علإبداوالخلقواللتعبيرمجالا

مرورتسهيلقصدالغربيةالسفاراتمنعددلدىالموريسكيةالنخبةهذهتدخلإن-

ثابتة"حقيقةشكل،العثمانيةالدولةضيأرالىاونقلهمطنيهمموا

بدعمها،فرنسامناليهاالتثواالذينالموريسكيينأمدتقدالهـولنديةلحكومةاإن-

قدالموريسكيينإن.العثمانيةالدولةترابالىالهولنديةالسفنمذعلىنقلهموبتسهيل

فيعليهاأمتهمخدماتيعرضونجعلهمماوهواتجاههمالجليلةالخدماتبهاتهعترفوا

.لمجالاتاعديد

الموريسكيينملفالىنضيفهاوالت!بهاوالموثوقالجديدةالمعلوماتبعضهىهذه

حولجديدةريخيةتاتساودراأرشميفيةفاتاكتشانرىأنهـؤملين،نيةلعثماالدولةوابأوروبا

وأجانب.عربالشبانالباحثيناطرفمنالأندلسيينلموريسكييناملف!

"**

قمأ4الونيقة

الرحيملرحمن"اللهابعمطست

باقونأنكمتعلمونفأنتم،بيتناخلفالحطببيحالواجبكان:202!اوجبما!الوبىقة!ز

مننطلبهكنامماأكثر،وأملاكبيتالآنلديناهناونحن،الأرضهاتهعلىقصيرةمدة

ولامهمليندائمامازلتمأنكمإلا..الكلأبهؤلاءسلطةمنأعتقناحيثاوجلعزالله

الرعشة،تمتلكني،كالأنعامتساقونأنكمكيفأرىوعندما،عليكمبقصتوا-أن.إلآ*نتتظزون

أغمسفأنا،أنفسكمهلأكالىنشاقونأنكمتدركواولمنتظيماأحسنأنكمحينفيوهذا

يفلتواولنيفلتوالموأنهمإلنقبمصائدأنافعلتماذانظرواا،هؤاشالملحدي!في3نمي!قي-فتيإ

تعجفرقاطةعلىاستولينا33(مم5)،أسارونوأمام.الىحررتموهقدكنتممانفذتمإذا

أرسلنافقدوعليه.القذرةمساكنهمسيزورونكانوافسيحييندينشلأئة"رنجمالمعبالخلق

مناللهفليحفظح(.ظلأ+4)ثه+3قارطاجنةراسخلفمنالتسللمنتمكنوقدالمبعوثهذا
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برولمتالمقيما02+س!!هصا(اشا!6ك7!بنصارلورنز!تبناكالقد.مصلحتنامنذلكلأن،لخطرا

،س!طح3وولق3!دا؟!ولاس!!3بمنطقتىألادوولويميفالبالعربيةكاتبناوكذا)س!الأدة؟دا"(

لكمأحررسوفوعليهالعربيةتعرفونلاأنكمالمزعجومن،بالخلقتعجانمدينتانوهما

ينتشكونالرعاياوبقيةعليوأولوجالعثمانيالسلطانأنكيفلتبلغوابالأعجميةرسائلي

الىعليأولوجلتوجهالعثمانىبالسلطانستنجدتمالقد...ارتكبتموهاالتيللاخطاءمنكم

أهال!أنوعدتمكمابمبدااببهبونلاالقراصنةإن.الطلبمعبالأسطولمرفوقا،لجزائرا

ق()ول!3كرومعرضالىونقدمونهاذهبايكواألفبمبلغدعمانعدمونسوفوأنتمبلنسية

معاهدةعقدتمقدمعهملذينوالفرنسييناوبقيةالاا(35!أول)حلم!لمستروكدونتالسيدالىواببيرو

شارةإعلىيعملأنس!ح+ق!(س!4)+!ص!!بيارنميراواعدين)ةس!ث!حلاي!(بهويسكااتفاق

وعشرةحصان25بتقديموعدتموحيث320!!كاأ"وثةءممأ14،7و+كا!هس!صأ()(كا!كاس!34!7

غرناطةإلىسلممهايكوإآلافوخمسفقطحصاناأ2إلالهيقدملمأنهإلا،يكوإآلاف

أماكنشلاشةمنستلمتفقدلأحصنةاأما.ء"هلأ(3)+!+!دالدىبيناقريةفيوح،أ"ح)5!

بالثورةقمتمقدكنتمإذااذلكالىوبالإضافة.حررلماوفقاوهذاالفرنسيةالحدودعلى

الجزائرالىتحولالذيفالأسطول.بحوزنتاالآنتصبحالأرضهاتهفإن،بذلكوعدشمكما

شهرفيللثورةيستعدواأنالموريسكيينوأماكنالمدنآهاليالىانذاراوجهقد

نأبالإمكانكانبلنسيةفإن،وعدكمنتفيذعنتخليتمقدوأنكمببلنسيةسبتمبر/ايلول

علىقطعهالذيبالوعديوفيأنبإمكانهكانبنصارولورنزوالترك!السلطانيسترجعها

لإعتداءباححلأة)(24)عأول)034زكياردواجيملموتلينتقملسلاحاستلماعندمابمدريدنفسه

الذيالضررمبلغإذنلاحظتمهلوسرقسطة.ببلنسيةالتفتيشدوا،ينأماكنوتخريب

الذيالخرابملاحظةبإمكانكمكان،تحرككمتأمينومع،ذلكعلىإقدامكمبعدمسجل

لمإذأوإننا.كبيرةبسريةجاهزاكانشيءكلأنالأخص،على)كء14(بمنطقةحصل

وعليه.علينايقضبمأنبإمكانهالتركىالسلطانفإن،القانونيةالحججنقديممننتمكن

سوفلفرنسييناوبقية)لمعوله+4"(ومح!()51لأنلمقدسالخميساليوممستعدينكونوا

وبقيةبسرقسطةالتفتيشمحاكمقصرلحرقالقطرانوسيجلبونالأحديوميتحولون

اء53+(و)3!ا)كاء*(و5+اول(أءكا،أ)4بالشكلهذبمثلحرقهاوجبوالتيالكنائس

فيهاتوضعضخمةوساداتبإعدادلتقوموا،مخفيشمعيوجد)ا،+أ!(وبا،ل!(و)ثة!4+كا

بحرقيقومونسوفشبانيدعلىوالتيلمقدسلخميسيومجاهزةلتكون،الفتيلالشمع
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يلتحىءسوفذلكوخلالعشرلحاديةاالساعةالىشماعلايبقىسوفالفتيلوأنالكنائس

سلاحبدونجاءواأنهمباعتبارعليهمتجهضونسوفوبمساعدتها،بدعهمالىالكلاب

وقدالموعدعلىيكونونفسوفأ+5!()3برنياوأهلالفرنسيونأما.لذلكمتوقعينوليسوا

بواسطةبذلكعلماأحيطواالذينالفرناطيونأما.بلنسيةأهلالىالخطةنفسأعطينا

مساعدتهمنقديملبرتفالييناوعلىمر.لأواانفسيطبقونسوف)!وللأمألأ!!(نابستراتجار

يجمعبقالعندمانبوءتهفيرسولناذكرهماوهذا!أماكنثلاثعلىلشكلابهذابالهجوم

..رئيسالنايكونسوف،فونوأراالبرتغالأي)ول(وأ!(

الغرناطيونليهمايقدملبواخراعلىهمالذيننتاجماعافإنننبهكمفإنناذلكمنوأكثر

أقسمعليأولوجلأن.جميعاعليهمنتغلبسوفالطريقةوبهذه،بحرقهمللقيامالوسائلكل

نإذترون.حطباسيصيرونهمفإنهمضروريينلأسرىايكئلمذاوإيحرقهاوأنيحطمهاأن

معسأنتظرهوإن!.لآجالاأحسنفىأهدلا+!+،3()1فماروبيلننعثواأنجدالهامامنأنه

لكيمرأةبدونيأقيوأنثلجا:!فانكانوإحمىيعرفهلذيابالمكانستروكمونتاديلسيدا

حتىبالعربيةهنايكتبالذفقائدناقبلومنقبليمنالناسكلعلىسلموا.أكثريسرع

سيقومبأنهالكبيرالجامعفيالأعظمالتركيأقسملقد.بالتركيةوليمسفهمهمننتمكنوا

ليبهئرلجزاا!ولول4؟!داأا)حلا!اآلاينضوشاكتبهماوهذارسائلنافيقيلقد،شيءبكل

1581.الأولكانونديسمبر/7يومبنصارلورنزوالىبالعربية

الله.اكرمهعلياولوجالأعظملسيداالأسطولقائد

واندريسشيكوخواناوجهاحسنعلىسبقبماللقيامالمستعانوالله-302الورقة

الله.أكرمهعليجا!لولملكاسطولامنبالعربية،وصحبهيزكياردو

لأولى:الةلرساانعنوا

موفريت،باكسدلميغال،نت!و!رام...ل،الفاريالديخواناللهعبادالى

.غونأراجماعاتكللىواشاركينوصهرلىوا..فاربريال،غا

أكبرالله

-68-



لوثيقة2ا

نيةالثالةلرساناعنوا

بمملكةالأخرىوالجماعاتواشركينوبالاثيوسمنتادي...اللهعبادالأحباءالى

أكبر*الله.أراغون

منموريسكىوهو،بنصارلورنزوقبلمنكتبتأنهابيدوبالعرليبمالرسالةحرفيةترجمة

ئر.بالجزاآخرينموريسكيينلىاووجههاسفورب

،نلعنوا

لجزاثرابمدينةيزكياردواندريسلسيدواشيكونخوالسيدايديبينلرسالةاهذهلتسلم

لله.احرسها

لة:لرساا

فبمولياليناأيامنانقضيأننا...العرببأرضاللهسفراءالىسلامي،الخللهالحمد

بمحمديؤمنونالذينأولئكعنالدفاعملكناقلبفياللهربنايضحأناللهندعوانتظارهم

كماقدرتهيسخروأنيجمعناالصلواتيسمعمنتعالىللهاشاءإن،يوميايحرقونلذينوا

.الألفاظمنبقليلالعلميعلمهولأنهشاء

وسادةشيكوخوانوالسيديزكياردوندريسواآمبناالهينلسادةعلىبدوريأسلم

لورنزو..بلنسيةجماعةكل،لأرجلوالأيديبتقبيلعليكمنسلم(عنكمالله)خففكانديا

فيوالصحةالخيريعلمالذيوهوالله)علمناعلماأحيطكم،عليكمنسلمأنبعد،بنصار

بهملبمأشرتمالذينالأشخاصالىالأخباراعطيتأنبعد(الآخرةوفيالدنياالحياةهذه

كانون/جانفى12يوماجتمعناوقد...الرسائلوقرأناجميعاجاؤونعرسائلكمفي

الموريسكيينبأسماءقائمةهنا/المساهمةعلىواتفقناالوعودحولوتشاورناالثاني

هذهوقدمذهبحيتاازليدامجلسالىيذهبأنيجبمرانحمدأنورأببا/لموافقين

ناوقررنابكاستلنواجتمعناالشهرنفسمنأ4يوموفي،كثيرابهافرحواالتبمالرساشل

بدونالكنائسبإحراقالمكلفينالمغاربةكلوعينابلدهأهلرأييأخذأنيجبواحدكل

نا.غأبئرامختلفينمكانينالىالوجهةاالرصالةهذهمنلطيرشمهـاكلأن،ظناعنمك!51
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اللها،يريدهمايكوناللهضاءإنالشراعيةالسفنلحرقبالنسبةأما!شيءمىخوف

ايتونالكن/مقطوعةالورقة/000منالكتيرلاإأسلحةهناكليس..لعامالشعوراهوو!ا

شاءإنالمفتوحةالأرضاليكمسنسلم/502الورقة/اللهبحبليكمانتوسل،بالضروري

الذينللفرنسييناللهشاءإنفسنستلمه!الجبليةالسوقمنجمعناهالذيالمالأما،الله

والخيولالمالمنالكثيريقدمونأراغونأهلأنتعرفواأنعليكميجب.تعرفونهم

بماوسنعملأراغوقالىيذهبانبيرازوفيلفنزارامنرجلاأنقررناوهكذا،الفرنسية

منستعلمونوهكذامسبقاوسنسجلمطولاليكماسنكتبغونأراومن...غونأراأهلقرره

قراريعرفواأنيجب4بأراغونبتاجرونالذينغرناطةتجارلأنقرارناهومارسائلهم

البرتغاليين.

الله.رحمهاتتماخالته/عمتهأنندراساآمبناأعلموا

1582.الثانيكانون/جانفيأ9فيوكتب

العدلاناوبشهادتيببلنسيةاليسوعمجموعةمن،مورديجيرونيموالأبترجمها

شو.ماكاستيانسبا

***

لوثيقة3ا

3912581.العامالدولةأرضيف

هاغا:السفيريومية

غرناطةمئحديثااطررواقدكانواموريسكياعشرإتتاآذار/مارس25يومجاءفي

ينتمكرونوكذامتهماكاولسمبايشكروننيكانوا"أتراكجميعافهم..،سبانياإملكقبلمى

عندمابالحسنىعوملتقدأمتهمأنمن(موريس)الأميرالسمووصاحبتكمسياداسامي

بالحسنى،عوملوابلادناالىوصلواعندماأنهمثم.الهولنديةالسفنعلىاجلاؤهموقع

اجابواوأنهم.نحنالأمممنصنفأيمنهمطلبالذيالمفتيقبلمندعوتهموقعتوأنه

البلدانلهدهكبرىفاثدةأعطتسياداتكمساميمعالصداقةبأنوصرحوانزاهةبكل

فيونزاهةصدقومنالحربخلألالجرأةمنلنابمامنوهين(العثمانية)الإمبراطورية

تعدالتيأمتهمخدماتليقدموالقد.المخابراتبهذهمسروراالمفتيكانوقد.التجارة

انهملوانمنالسمووصاحبسيادتكمساميالأمةبهذهأوصيأنورجوني،هناكثيرا
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الهولنديةالسفنفيلعودةامن!كنون،هولنداالىأخرىنبلداأيأوفرنسامنوصلوا

نية.العثمالإمبراطوريةاالى

"*ء

الوشقة4

افربل،غرة

سبانياطبيبوهو،الحقألومحمدالمسمىليكتباصباحااليومهذانفسفي...

بضعةمنذباللاتينيةكلمنيوالذيالإسبانقبلمنسبانياامنأطررالذيالشخص)نفس

يلي:فيمانصهاأوردباللاتينيةرسالة(أيام

:دةلسيااحبصاحضرة

إذن،المعاهدةأجلمنلصداقتكمصالحاأكونأنأريد،الفرصةليتسنحعندما

دينناشيخقالهمابينومنلةالمثبهذهذكرته،مريضةنتكالتيالنتهازرتعندمابالأمس

وقعتالذينبهم(أوصيتمونيماكثيرا)الذينالمتحالفينمبعوثأنالىاطمئنوا:يليما

بفضلجيداالمسط!لةهذهأعرفاننبم،السلطانيالديوانفياليومبشأنهممشاورتي

من،السيادةصاحبإذن.دعمتهانماوإفقطعليهاأوافقولمأخرىونقاريرنقاريركم

منكمذلكيريدلأنهتشكروهوأن(الإسلام)شيخاليهالذهابمنتمكنتملوتسرعواأنالمهم

منليسلأنه-تعليماتىإنها-بذلكاخبرتكمالذيأنابأفيلهنقولواأنتغفلواولا

أكثر.لأخدمكمأيضاولكنبذلكنقومواأنفقطلضروريا

لعلم.والآداباأصنافبكليشعالذيالسيادةصاحبللقاءالىا

سبافيإطبيب،الحقأبومحمد
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لوثيقة5ا

:بلجواا

،جدالمحترماالطبيبلسيدا

سر!ر.بكلقراءتهاوأعدتقرأتهاوقد،وفضيلتكمعلمكمتظهرالتيرسالتكمتلقيت

المقدسالمفتيلدىوطنيلمصالحتحركتماذنالآنلجميلكم.ضاكرادوماكنتكماإفي

وهكذاأصدقائكمولطفوبلطفكمأمتكموبأعمالالمسطعيةبهذهسارتيسأعلم.دببكمرئيس

قبلمنرسميةشكررسائلعلىالحصولوسأحاولايجبكماالمسا!لةهذهسيرفون

وطننا.فيأوهنايصلحقدماوهوسادتي

غدافيلكسأقومفإفي،للمنتيالنت!رإسداءمنبهأخطرتحوفيمابخصوصأما

سته.لقدامتكموألحميدةامساعيكمأيضالهدسأذكر،للها!ماءإنصباحا

منأكثريسعدفيأنيم!نشيءلأيأمتكمافيدأوأفيدكمأنمنأيضاتمكنتول!

لوطني.أعزاءكأصدقاءجيدانشتحقونهماوهوبذلكالمام

ولوطني.لسادتيلمعونةانفديمصلواووالمحترمالسيداأيهاللقاءالىا

دوبكل

غا(هاهـ)كورنليس!
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بك!الانرلسيين-يسكيين4العهمحيريةم!لىب!ارةتاملات

9016الأنرلسمنطرده!هتى!غرناطةسقوط

:حولسنواتثلأتلهبلنشرناهاقدكناسةدرافي

الموريسكي!-الأندلسي!تاريخعنالدراساتومستقبلواقع

الأندلسيينالموربشكيينعنالد،ليةالبحوتلتوجهاتتقويميةحصيلةقدمنا

هذاانليومالمؤكدوالحموي.الموضوعاهذاطرقفيلرؤىاختلافواومسارهاتهاشكالياوإ

محورااليومواصبح،جديدةعلميةمساهمةاوتأليفاايامخمسةكليسجلالتخصتص

وهو،الإنسانيةللعلومالتخصتصاتمختلففيباحتمائتيمئاكثريستقطبجوهريا

اعداد:علىللعملأشهرعدةمنذحثناالذيالأمر

العالمفيالموريسكية-الأندلسيةالدراساتحولالعامةالببلب!غرافيا

بهذهالاهتماميةبدامنذومصدرامرجعا3577فيهاحصرناالتيالببليوغرافياوهى

أذكر،لحقائقامنلعديداالببليوغرافياتلكلناكشفتوتمد.الدولىالمستوىعلىساتلدراا

أساسيين:عنصرينفقطهنا

لتتعززالقرنهذاوأوائلالماضيالقرناواخرمنذالفربيةساتلدراظهرتلقد:أولا

منلحقلاهذاعلىملةكاسيطرةوتسيطر،القرنهذامنلثانيالنصفافيملموسبشكل

الماضية.سنةالثلاثينخلألساتالدرا

وأوروباوفرنساسبانيااجامعاتبعضفيانشئتلتيسات!الدراالمعرفةمخابران

ما،الموضوعبهذاالفائقةوالعنايةوالحرصالتفانيمنأظهرتفقد،وبورتوريكوعموما

تراثعنوحقيقةواقعاترجمتوالتيالجديدةوالنصوصساتالدرامئاتنشرمنمكنها

الغربيالاهتمامهذاانبل،الأندلسيينادوربشكيينحولللمعلوماتهامورصيدضخم

تظهرلمحينفيوهذا،معارفدائرةأعدادعلىللعملالماضيةالسنواتنبلورخلال

مااهتما،لمسلمينا-لعربالباحثينوامعيينلجاامنبقالسالجيلاليوبالتالعربيةامعاتاحاا

وعندما.الأندلسيينالموريسكيينتاريخعنالمعرفةجدليةفيومساهماومجددامتواصلا

اربعة،مرةلأولودعا8191،سنةمونبيلييفيالأولمؤتمرهكردياكلويالأستاذعقد
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التيالعلميةالهؤةمدىيومئذاكتشفنا،الغربيينلمدعوفيعشراتضمنعربباحثين

المستعملةوالمصطلحاتالإهتماماتبنوعيةبدءا،لمستوياتجميععلىالجانبينبيننعصل

الغربية.ساتلدرااتلكغائيةعلىبوضوحنعكساماوهووظفتلتيالوثاثقاوأرصدة

يتجاوزلموحيثندرتهعلىاوالإسلام!العرب!للإنتاجمتفحصةسةدراان:ثانيا

لهدهالعاطفيةنبالجواعلىركزقدكان،الأجنبيةاللغاتعنتعربيهتمنصفها،بحثمائة

عليهاوالتضييقومراقبتهاوتعميدهادببهاتركعلىالإسلاميةلمجموعاتاكاجبارالمأساة

تباعاتكررالتيالمعلوماتوهي!ماسمنصاح!هوماالنهائ!الطردقرارواخيراحرقها.9

تعريبأوالقد!ةالعربيةالتاليفاد،ما،مصدرهامختلفةبأساليبلعربيةاباتلكتااكلفي

كاشفةاضواءالقاءمنحتماتخلوالمساهماتتلكأنايضاشكولا.الغربيةالأعمالبعض

البحوثومراكزالجامعاتسجلتهاالتيالمعرفيةالإنجازاتبعمقذلكقيساذا،حقيقية

ليسوهي،مهااحترايقعلممواثيقاوثااحدااوحدثاليسالموريسكيالتاريخان.الغربية

سجلشعبمصيرهوبكثير،ذلكمناعمقهوبلشعبحقف!ترتكبفظيعةمأساةفقط

نبوغهخلالمنبرزواالماديوجودهوتأصل،قروننيةتمامنكثراطوالبالأندلسجضوره

البشريالإبداعمفاخرمناليومتعد،ومدنيةوحضارةمجتمعصنعفيوتفانيه،ابداعه

خاصة.بصفةلاسباني!االإطلاقعلى

المؤتمراتمنهامعددنتظيمعلىالماضيينالعقدينخلألحرصنالتاريخلهذاووفاء

باللفاتبحوثهانشرناالتيالمؤتمراتوهي،الأندلسيينالموريسكيينموضوع!ولالدول!ة

هذاتعزيزالىسعينابحوثناخلالمنانناكماوالإنقليزية.والفرنسيةوالإسإنيةا!رجب!

ومنالغرلية.الدراسا!تلكمنالبعضتعريبخلألمنالمتخصصةساتالدراعنالحقل

طرفمنأساساويهملالأندلسيالموريسكيالتاريخيهمشأنيقبلهل،إلمنطلقثذا

وباحثينا،مؤرخيناطرفمنلخصوصاوعلى-الإسلاميةلعربيةاالبحوت!مزومرامعاتلب

ومستقبلوغائيةفلسفةعلىجداومؤثراومتواصلايدمتزااهتماماالآخردنيولىحيننحي

الوفاءوعدمالجحودعينهوذلك6الإسلامي-العربحالتاريخيالموضوعهذاحوللمحتا

يتحملهاحضاريةومسؤوليةكبيرةمظلمةهىوتلك!مماتهمبعدحتىالموريسكيببناطزلاء

الوجودتصفيةصاحبتالتيالدقيقةالتفاصيلتماما،تجاهلالذيالعربيالمجتمع

ندلس3بالألإسلامي-الربىا

المسلمينمنفريقيتحول،غرناطةسقوطتاريخوهوسنة،كلمئيناير2فبتاريخ
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مكانازالتومااحتلتالتيالأليمةالفاجعةبهذهللتذكيرالحمراءقصرسفحالىالإسبان

الذينوهمأمتنامنالواعينكلوجدانف!القولوجببل،ووجدانهمقلوبهمفيمتميزا

اليومنعيدلناهذاومع.تاريخنامنالحرجةالفترةهذهتفاصيلودرسواقربعنتعرفو!

نشرهاعلىشرفنااالتبمالموتقةساتفالدرا.قراراتمنصاحبتهاوماالأحداثتفاصيل

.الموضوعهذاجوانبمنالعديدمرة،ولأولغطتقداعقدينمنذمؤسستنافيوتعريبها

أساسيةعملأداةالأخرىهيتشكل،ونشرناهااعددناهاالتيالببليوغرافيافإنكذلك

.الموضوعبهذاالإهتمامحقايروملمنوجوهرية

عنايةالىتحتاجالتيالمسائلمنعددعلىالتركيزهذه،مساهمتنامناردناولكننا

بدايةكانت2914،يناير2فيغرناطةسقوطنتائجانالدراساتتؤكدحيثجديدة

وحضارتهولفتهمقدساتهعلىلحرباباعلاننذريجياعليهقضيبرمتهشعبساةكيةالنها

آلافمهاملتسهيلريةوالإداوالوضعيةالدينيةوالقراراتنينالقواكلوتبنيت،شهوتراورينه

للإشرافاكاملةأجيالخمسةعبرالإسبانيينوالعسكريينلمخبرينواالإداريينالموظفين

منتعاماواجتثاثهالمسلمالموريسكبمالشعبهذاعلىنهائياالقضاءعلىاجهنميةوبطريقة

.الكبرىالحضاريةوالإنجازاتوالمبادئالقيمافضلمنحهاالتيندلسيتها

نسمةمليونمنكثراوجودعلىتؤكدالأندلسلسكانلجغرافيةالخريطةااناولالنتذكر

قبيلبدأتالأندلسيةالهجرةقوافلواناالأندلسيالترابكلفيوتجواالسقوطقبيل

سنةالطردباعلانولتختمعشرلسادسالقرناملكاطوالحثيثةستمرتواغرناطةسقوط

اصحابهاوتوجهاتالتقربييةريخهاوتوالهجرةاهذهاعدادموضوعفإن،هذاومعأ.906

نؤكدان!كننا.الغموضيكتنفهموضوعازالما،العرببم-الإسلامبمالجفرافيالفضاءفي

1485سنةلببنماالأندلسيوطنهمتركعلىاجبروانسمةمليوننصفان،ذلكضوءعلى

عليهفرضانبعدالإسبافي،لمجتمعافيتعامادمجهوقعالعددهذانفسوان1615،و

التدريجيةالقراراتلكلمتفحصةسةدراان.مقوماتهجميععنوالتخليالقسركيالتعميد

عشر،السادسالقرنطوالالعلياوالإداريةوالدينيةالسياسيةالسلطجميععنالصادرة

قراراتتعد،-الإسلامبمالعربىللوجودالتبعيةمظاهركلعلىنهائياللقضاءترميوالتي

السيدبهانادىالتيوالدينيالحضاريالتسامحقواعدلأبسطومتنكرةقانونيةلاجائرة

بشهادةوهذاالأندلسيالإسلامبملمجتمعاوايمانوسمونبلبكلومارسه،نفسهالمسيح

علىالخناقتضييقفيالقراراتتلكنجحتلقد.اليومالغرسينالباحتينالمؤرخيناشهر
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العيونوبثتبلومنازلهمتهموحياومدنهمقرارهمفيولاحقتهم،ملاكاتضييقاالموريسكيين

مميزاتعلىتدريجياوقضتاالعائليةووحدتهالحمتهالضربنفمسهاالواحدةالعائلةفي

مورستالتبماليوميةوالملاحقاتالإرهاصاتنتيجةاسلأمهموأضعفتبلولفتهمهوببهم

كلهافأسماؤهم:حولهمالمفروضالكابوسهذامنللخلاصملجأهناكيعدولم،ضدهم

جهةمنثمشبكو،جونلفقيهامثلابذلكونجدلعربيةابالأسماءالتقلدعليمحرمحيتلاتينية

وعربيتهماحياء،الحرقفمصيرهم،سرفيلكقامواواذا،يختنونلاأبناؤهمكانأخرى

العموميةالساحاتفيكتبهممنالآلافمئاتحرقبسببوهذاوممسوخةهزيلةمناكثر

منومنعوا،سيةالدراوحلقاتهمومعاهدهمومكاتبهممدارسهموغلق،0015سنةمنابتداء

سنةمئوابتداءببلنسيةفقطليسالحكوميةلمجالسانبل.العربيةالكتباقتناءاوتعلم

عليهاتعثرالتيالعربيةالكتبكلبحرقمرتاعندما،الإسبانيةالمملكةكلفيبل1564

وعدمسنواتثلاثخلالالقشتيليةاللغةتعلمالموريسكيينعلىوفرضت،التفتيشمحاكم

ملفاتخلألمنلناسجلتقدالتفتيشمحاكمانبل.العربيةللغةاستعمالاوالتخاطب

الورقاتبعضعلىبيوتهمفيالعثوراالمتهمينالموريسكيينمعاجرتهاالتيباتالاستجوا

منهمصراراوابهاتبركا،لأحاديتااولحسنىاللهاسماءابعضفيهاحررتوالتيالبسيطة

ذكائهمجذوةلذلكنتيجةانطصوقد.لنفسيوالروح!الضيقاوقاتفياليهااللجوءعلى

وكلملأكهماصودرتوقد.المستوياتجميعدعلىملاكاتهميشاوهمشواوثقافتهموعلمهم

وفرضتثوليكيةلكاالكنيسةاجميعاعليهالتستوليرسلمداوامعلجوااسمبالمحبسةالأملاكا

اقتصاديا،عليهمالإجهاضقصدالضرائبانواعاقصىالموريسكيينالمواطنينعلى

منالعديدوحؤلاالعرببملمغربأبناءوبينبينهمالصلةلقطعنئلمواستيطانمنومنعوا

الشعب،بهذانكالةالمهنواحقرواقصىشنعامتهنواواعبيددرجةالىوأشرافهمنبلائهم

ماريا،الموريسكيالإنسانعلىالقضاءليسساسااتهدفكانتالتفتيشمحاكمانذلك

شبمء.كلقبلودببهوحضارتهوتعافتهوضمخصيتهتيتهذالتحطيمخططتبل

منالالافمئا!الإسبافيبالتركاملفبملتفتيشمحاكمارشيفاتلناتركتلقد

وظفهاالتيالوثائقيةالمادةوهىالموريسكيين،منالآلآفباتستبواواوالتقاريرالملفات

هذهلفظاعةمنتظرةوغيرمروعةتفاصيلعنلناوكشفت،ساتهمودرابحوثهمفيالمؤرخون

البشريللمجتمعيحصللموحيتيومئذ،الموريسفيلمجتمعاعرفهاالت!نيةلإنسااالمأساة

منحتىحرمواوالذفيالعزلالبؤساءلهؤلاءحصلمماوأشنحافظعالطوبلتاريخهفي

الأندلسيةالقرىمئاتحصراليومأمكنلقد.العاديةالسكاكيزنعم،السكاكيناستعمال
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امكنثم4عامرةكانتانبعدالأندلسبة،الجغرافيةالخريطةمنتمامااندتزتالتي

وأماكنهمعمارهمواوجنسهمالمئويةونسبهم،احياءلحرقالعملياتوأدقافضلايضامعرفة

أبسطفيالسريةالإسلاميةممارساتهمواقععنترجمتوالتبم،بهااوخذواالتيوالمأخذ

الىذلكوأدى،جدارهيبوحضاريواقتصادينفسيحصارحولهمضربوقد.مظاهرها

مدىالاسبانمةالسفنعلىالتجذيفأومنهمللكثيرالحياةمدىالسجونفيبهمالإيقاع

التذكرحتىشيء،كلفيهمقتلتالتياليوميةوالارهاصاتالمتاعبأضقليعرفواالحياة

أبخسفيالعيشلقمةتأمينحتىهولحقهمالذيالأكبرالهموكانمسلمونبأنهم

بالإنتفاضاتلقياماالىعشرالسادساالقرقكاملطوالدفعهملذيالأمراوهو.مظاهرها

برمته.لمجتمعابل،لعسكريونواسيينالسياالمسؤولينفقطلي!مىهزتلتيالثورات،ا

الدينيالتأطيريوالعملوالمساجينالسجناءعنالمعلوماتمنرصيدناتطوركذلك

لمجتمعافيالتدريجيوالإندماجالتععيدعمليةلتسهيلالكاثوليكيةالكنيسةبهقامتالذي

وثمنوبطولاتهمومقاوماتهمالإسلاميةللجماعاتالإجتماعىالنسيجدرسكما.الإسباني

والثوراتالإنتفاضاتمنللمئاتنشجيلهمخلالمئغاليادفعوهالذيبعقيدتهمالتمسك

فيكاملتينسنتينمناكثراستمرتوالتي1568سنةالبشراتثورةمنهاالأخصوعلى

علىمنفذايلهموليس،الجهاتجميعمنمحاصرونوهمتمامامعاديينومناخمحيط

لاستنفادالانتفاضةعلىالقضاءامكنوقد.وصولهاستحالاالتيالنجدةلطلبالإطلاق

فيالموريسكيةلمجصوعاتاساهمتوقدالتمولية.وخصوصاوالبشريةالعسكريةطاقاتهم

الموريسكيةالمرأةانبل،فيهطلائعيادورالديناورجاللفقهاءاولعبالمقاومةجبهاتتوسيع

الرموزآخرباعتبارها!البطوليةالمقاومةلتلكومحركافاعلاعنصراكانتالأخرىهبم

معنىبأتمبطلةالموريسكيةالمرأةانالقولوجببل،العقيدةسلامةعلىللحفاظالصامدة

حملفيتستمرألم.لتفتيشامحاكمبهةلمجا،لرجلامىومقاومةرااصرااكثرنتوكالكلمةا

مكرهاالموريسكيالرجلنبنىحينفيعشرالسادسالقرقطوالالبحتةالتقليديةازيائها

علىبالإضرافمنهنالبعضيقمالمثمعشر؟السادسالقرناوائلمنذالإسبانيالزي

علىالنساءومساعدةالجمعةيوملقاءاتونتظيمالإسلاميةللجماعاتالماليةالحسابات

عوضتالموريسكيةالمرأةانبل!الإسلاميةالطريقةعلىالدفنمراسمواجراءالتوليد

لقد.جدالبدونكزعيمدورهامسؤوليةبكللتتحملالروحانيينللزعماءالحاصلالنقص

امكانياتهاكلوالثوراتالإنتفاضاتتلكعلىللقضاءوالدينيةالسياسيةالسلطاستعملت

كلتهجيررقراصدرتوا،ماتماعليهالقضاءوااخمادهامنوتمكنتلعسكرية!االإقتصادية
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نابعدعبيد،الىمنهمفالاقيوتحول،والبلنسىالاراقوفيالريفمناطقالىالغرناطيين

وابلأطاتفيمنهمالأشرافتوزيعوتمذلكاثرعلىشيءكلوفقدوااملاكهمصودرت

السفنمتونعلىكجدافيناوالأرضخدمةف!منهمالا3!ووضعالنبلاءقصور

الهجرةهذهاشكالياتعديدنتاولتالتيالدراساتهياين.الإسبانيةالامبراطورية

بصفةالموريسكيةلمجموعاتاعلىلإجتماعيةوامنهاالاقتصاديةالسلبيةتهاوتأتيراالقسرية

عامة6

المهجرين"العبيد"هؤلاءعنانجزتقدوالإجتماعيةالديمفرافيةألدراساتبعضان

انئاءبغرناطةفقطاتتينعدليننشاطمن85%اندرجةالىوهذاالأسواقفيبيعواألذين

اسواقفيالموريسكيينالعبيدمبيعاتتسجيلحولنئمحوركانت،البشراتانتفاضة

تعاماذوبواقدفانهموحتما،ذلكبعدمصيرهمبالضبطنعلملاأنناالا.وأعدادهمغرناطة

بعضمنالاالأبد،الىآشارهمبذلكعليناوضاعتقيمهموريستالإسبافيلمجتمعافبم

وعثرتالتفتيشمحاكمجمعتهاوالتبموالقرىالمدنبلدياتفيبالقشتيليةلمحررةاالوشائق

الموريسكيين.بيوتفيعليها

منهمانتقاماجميدالىالقرويينالموريسكيينمنأخرالآفحولاخرىجهةومن

فيونجحتخططتوالتي،الأندلسيةالنواحيعلىالبحريةالعثمانيةالحملاتمعلتعاونهم

هؤلاءمنالموسيرينبعضواضطر.العربيالمغربالىوحملهم،منهمفالاقيانقاذ

بعبوديتهممأسيهمأخرفانتهتمنهمالأكبرالجزءماا.أنفسهمافتداءالعبيد،الموريسكيين

التاريخيةالإهتماماتعنغابتقداليوميةالماسينقاصيلان.حياتهمفييومآخرالى

البنت!ريةالماسيعمقمدىتمامانجهلاننانقريجعلناماوهذا،للباحثينالحقيقية

الأطفالعنصرمنهمالأخصوعلىالموريسكيونالمواطنونلهاتعرضالتبموالإنسانية

الزواجعلىاكراههنخلالمنفشيئاضيئاتماماتهمينتمهنوقحاللأتيخصوصاوالنساء

جميعفئاتضربالذكماالفقربسببوهذاقسرامنهنجزءتحويلاومىالقداسالمسيحيين

أطفالاماالأبد.الىمجتممهمجسمعنبذلكوفصلنالعلنيالبغاءممارسةعلى،لمجتمعا

وسخرت.بذلكالخاصةالمعابدفيالكنيسيالولاءعلىصفرهممنفنشؤواالموريسكيين

ومعالكاثوليكى.الإسبانيلمجتمعافيالاندماجيةالتبنيعمليةحلانجاالماديةالامكانيات

منهمالخصوصوعلىالأطفالهؤلاءاعدادمعرفةالمتخصصينالباحثينعلىستحالاهذا

للموريسكيينالسماحبعدم9016سنةالجماعيالطرداثرعلىاتخذالذيالقراربعد

-78-



الأمروهو،الربيالمغربمدنالىتوجهوامااذا،معهمالسابعةالسندوناطفالهمبأخذ

هذامثليستوجبهمامع،الأندلسفيالصدبالبقاءقراراخذمنهمفبالاقيحداالذي

.المهددةمصيربتهمعلىوخطورةغلمنالقرار

جديدةحلقةالأخرىهيتشكل9016،سنةالجماعبمالطردعملياتتفاصيلان

مارستهلذيالإقتصاديواريلحضاوافيلثقاواعيلإجتماوالدينيالإقصاءالمسلسلومكملة

هاجروحيث،الاعزلالموريسكيالشعبتجاهوقسوةعنفبكليومئذالإسبانيةالسلط

علىاجريتالتيالمعتمدةلغربيةاللإحصائياتوفقاوهذانسمة000.003حوال!قسرا

ولكننا+ذلكعلىالقائمونيسجلهاكانلتيالتهجيراويومياتلبلدياتاووشائقلهجرةاتردفا

جوانبلآخرحينمنلناتكشفلتيساتالدرنوعيةالىستنادااوهذاالاعتقادلىنذهب

المقدملعدداهذاان،الموريسكيلعنصروالكثافةاوأهميةالأندلسيلجغراف!اللفضاءجديدة

تملقد.نهائياعدداليسأ!+!اا(،لأحها،ط3)سألابيرهنريلفرنسياالمؤرخطرفمناليوم

لماودلكودقةبأمانةعنهاالترجمةاليومالباحثينعلىبشتحيلظروففيالقسريالتهجير

حقوقهأبسطمنالشعبهذاتجريدعلىواصرارومتعمدصارخوظلمفظاعةمنبهحفت

منحتىبلالائفان،بأبخسولوملاكهابيعاو!مالهشوتهحملمئفقطليسومنعهالمدنية

فيليبالملكانبل.الإطلاقعلىاللانسانيةالتهجيريةالعمليةهذهفيمعهصلبهابناءجلب

هذهخالفمنوعوقبالإسبانطرفمنواملأكهمواراضيهمدورهمشراءحرمالثالت

الملكيةاالقرارات

التجاريةالسفنمئاتعلىكجدإفينالعملعلىوأجبرواوالذلالخسفسيصواوقد

قرىف!منهمالبعضوتركبل،منهمالكثيرعلىللإستيلاءاحتالتوالتيلهمالمعادية

حفتالتيالرهيبةالملابساتفياكثرهمعموماماتوقد.ذخيرةاوتمويلبد،نمهجورة

العرببمالمفرببلدانالىوالتثواوالأندلسسبانياوافرنساموانئمنالعملياتبتلك

حيث،اللاتينيةمريكاوابمصرثمبالأناضولالأخصوعلىالعالىوالبابوايطالياوفرنسا

الجامعاتكبناء،اليوماللاتينيةامريكاانجازاتأهمفيالمعماريةاثارهمعلىعثر

كتاباوضعاءول،دةولداه+،+أ!33المكسيكيلمؤرخاانبلالنبلاءوقصورلبلدياتوالكنائسوا

وبالتالياليهالانتباهيقعلموحيت،بأمريكاالمدجنالفن:بعنوانسنةاربعينمنذجداماها

مدىيبرزماوهوجميعهاالمعالملتلكمفصلاتحليلياكشافافيهانجتوحيتتعربيهيقعلم

اليومنؤكدفإنناهذاومع.اللاتينيةمريكابئالمعماريالفنفيالأندلسىالموربشكيالنطئنبر
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اعدادهمعنبعدلناتكشفلموغيرهاالمتوسطالأبيضبالبحراخرىمدنوثائقان

علىمنهاالحرييةاالصناعيةالمجالاتجميعفيالمباشروتأثيرهموآثارهمووجودهم

وتقاليدهودينهالإسبانيلمجتمعالغاتبمعرفةتميزهمثموالمعماريةالتجاريةثمالخصوص

فيه.خليةلدااتعالصراوا

الماريالأندلسيالموريسكيالوجورإستمرهل،نفسهيفرضالذيوالسؤال

أ؟.906سنةالنهائيالطرديعدوالدينيلحضاريوا

المجتمعمناساسيجزءفيالإسلامي-العربيالوجوداستمرلقدنعموالجواب

البيتيةالهندسةوطريقةالفيسيولوجيةوالسماتوالعقليةلسلوكافيمتفاعلاحيا،الإسباني

بأنواعوالمغذىالأصيللإسلامياالعربيالمعماريلفنامناريحيتهااستمدتلتيوانفسها

بالنخوةالشعورهذاثمالخشبيةوالزخارفالمغلقةوالغرفالمعلقةالشبابيكمنمتميزة

بحركاتهالشعبىالرقصطريقفيعنهللتعبيرعديدةوقنواتشكالاااتخذالذيوالإعتزاز

مستحيلا،يكونيكادمرافهذااالموربشكيينكلتهجيرعدمعلىنؤكدانبدلاثم.البديعة

سقوطمنبدءاتعمدواالذينالموريسكيينمناخرىوآلافيهجروالمالصغارفالأطفال

لمالدراساتمنلمجالاهذاانعلىابالأندلسبقاؤهمستمرا،النهائيالطردحتىغرناطة

تعميدهموقعوعالموفقيهوقائدونبيلةشريفةعائلاتمنفكمااليومحتىبهالإهتمامبقع

ساتالدرابعضكشفتلقد.الدولةفبمالعلياوالمناصبوالرتبالأوسمةلهمومنحتقسرا

منسنة118بعداي1727سنةفيانهكيفمؤسستنافينشرناهاالتبملحدببة

قساوسة،ستةنعم،بفرناطةكنيسةأهمفيقساوسةستةالتفتيش!محاكماكتشفتلطرد،ا

ومع.لتصديقاوعدملحيرةواللإندهاشحقامدعاةأمروهو،سرالإسلاميالدينارسونيما

الفرنسيةالسفارةانبلبالذاتالحادتوهذالظاهرةهذهالإسبانيةالوثائقتؤكدهذا

عشرالثامنالقرنمنالثانىالربعفيموريسكيةعائلأتعدةوصولعلىتؤكدنبولستابا

كانوا،الإسبانييندالعسكريينلإداريينمنآخرعددانوالملاحظالعالبم.البابالى

الممارساتمظاهربعضخلالمنوهذاعشر،الثامئالقرنأواخرحتىأصلاموريسكيين

الفترةالىالراجعةالأثريةالتحرياتان.الإسبانيالأندلسيالمجتمعلدىالإسلامية

ماوهذا.الأخرىللفتراتبالإهتمامذلكقيسذاا،صلااالمردودوضعيفةنادرةالموريسكية

عدمان.البحثيةالإهتماماتمنالحيويالجانبهذاعلىومستمراتعتيمياجانبابشكل

الموريسكيينلهؤلاءالماديةالآثارنئبعف!تخصصبأسرهالعالمفيواحدمتحفوجود
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لهذهمكملةحلقةالآخرهويعد،التاريخيةالفترةهذهسةلدراثابتامرجعالتكونونشجيلها

سنة.اربعمائةمنأكثرلتزاومافصولهااستمرتلتيوالتاريخيةالمظلمةا

والرسوماللوحاتبعشراتتعجالخصوصعلىسبانياوااوروبامتاحففإنوللتذكير

بحيثرواثعهمتقديمفبملفنانونابرعوحيث،لهجرةاوماسيلسقوطواالنكسةسجلتلتيا

تناولتمثلا،عشرالتاسعلقرنمئلثافيالنصفخلالتحققتالتيالإنجازاتثلتان

ولاالرسامونولاالإسلامبم-العربيعالمنافيالمتاحفتولىلمحينفي،غرناطةسقوط

لسجلهتماموعنايةأدنى،الموضوعبهذاحتماالمعنيونوهمالسابعالفىعلىالقائمون

لتستمدحيةمسرحياتاوسينمائيةافلامأولوحاتفيوتسجيلهاالجسامالأحداثهذه

يستفيدلافإنهقرأواذاضيئايقرألمالإسلأم!-العربىبعالمناوكأني.والدرسالعبرةمنها

الحضاريةالمعركةهذهفيجوهريةقضيةيشكل،وسلبياتهبايجابياتهالماضيسةدراان.

مسؤولحضاريحواردعاةاننامناسبةمناكثرفياكدنالقد.وغدااليوملأمتناوالبحثية

يصدنااوالبعيداوالقريبالماضيمآسياعيننافيبعللاويحجبانيمكنشيءلاوان

التسامحعقليةبأنمناايمانا،وحرجةصعبةكانتمهمالتاريخيةبالحقيقةالإصداععن

التبمهبم،والإسبافيالعربيللإنسانالحضاريالمستقبلصنعالىوالسعيوالشفافية

الىنذهبزلناماانناكماتحقيقها.الىجميعانسعىوالتبمالأعلىمثلناتكونان!جب

الدينىالتعصباقترفهاكبركماحضاريةمظلمةيشدلللموريسكيينحصلماانالاعتقاد

الممباببةالأخرىالأطرافوقبولرفضعلىوالإصرارالحضاريالتسامحوعدمالأعص

والأبعادللعطاءاتوفظيعاقاسياانكاراشكلتلمظلمةهذهنو!وميا.وحضاريادينيا

توجهناالذيءلنداافإنوعليه.بالأندلس-الإس!لامبالعربىالوجودبهاتميزلتيالحضاريةا

فيالسامينالمسؤوفي،الىكارلوسخوانالمكاجلألةالى!نصفسنواتثلاتمنذبه

الوفاءنداءدومايبقى،وسموانصافاواعدلاأكثرجديدمونخثفلتبنيلسعياأجلمن،الدولة

سواء.حدعلىوالإسبانيونالعرببهايعتزالتيلأندلسيتناالحضاريةوالمسؤوليةلمحبةوا

الاسبانيةالسياسيةالسلطأعلىطرفمناعتذاركإعلانفعلردأيننتظرنبقىوسوف

وهذاالبؤساء،الأندلسيينالموريسكيببنهؤلاءحقفيالتاريخيةالمظلمةبهذهعلناوبالإقرار

عقدمؤتمرفيوعلنار!-ميااعىأعندماالبرتغاليةالجمهـزريةرتيسمؤخرافعلكماتماشيا

.بلادهفيللموريسميينحصلعطرالاعتذ،ببرش!!نة
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الفقراءاإطفالواالنساءمنا!مصمشينفنةحولونيقتان

ممشر*التاصيالقرنمنتصففيبزفوانا!موديسكييزواالصابين

!فالمدبنةعلىوفدواالذينالموريسكمونعمرهاالتيالاندلسيةالقرىمنزغوانتعد

ساتالدراتنتتاوقد.الأندلمسمنتهجيرهمتمماعت،الميلاديعشرالسابحلقرناأوائل

الفضاءهذاختارواوقد.لمهنمنالعديدفيفنيةبخبرةببمتعونكانواأنهملعديدة

ماوهو.اييمرياجزيرةشبهبمناخولشبههاالأرضتريةوخصوبةالمياهلوفرةالزغواني

الذينوهم،الموريسمكيينمنالمئاتاحتضنت،تونسمنالقربية،زغوانأنكيفيفسر

اليدويةالمهن،البستنة،المطبخ:علىتوزعتالحرفمنفروعدداحداتفينمننوا

أنهمكما.البيو!لدواخلخاصةهندسةتبنىثمالبيتيةالزركشةفنوتغطتالتيوالفنية

شرائحمنالفئةهذهجعلوالاستعلاءبالتفوقضعورهمثمبهمخاصةتقاليدعلىحافظوا

والاجتماعي.والسلوكيالعرق!نسيجهافيمتميزةانيالزغوالمجتمعا

حتميةنحوفشيئاشيئانتجهبدأت،عشرالثامنالقرنمئابتداءالفئةهذهأنالا

علىطبعتهاالتيالحسينيةالدولةآليات:أهمهالعلعواولعدةبحكممكيزاتهاتذويب

جميعهالقد!ةاالاجتماعيةالانسجةعلىسلباأثرتلتيالهجرةاحركةثملتونسيالمجتمعا

.جديدةمفاهيممنللبلاديومئذجلبتهوماالاندلسيةالموريسكيةللفئاتبالاعتبارالا"خذدون

فرضحيثمن،الحديتالعصرخلالالايالةطبعالذيالاراريلتصرفسوءكذلك

والتيالثمنالبالغةالضريبةهاتهعنفضلاهذا،جوراالثرواتواستصدارالضرائب

الامراضأنواعبكلوالحبلىالقاحلةالسنينفيالمتمثلةصبربكلالمواطنونسددها

الثقةمد.لهاأسكرالديالوقتنذ!وفي.أصنهلهنم!مانننرلعاشلتهاشابعتبنبويختهتبنبمدينماصلأروىلآنمةاتفصلت()

تعدوالتي،التونسيةللمدنلاحتماعياالتاربخسةلدراالعاشليةالوشاشقمذ.مثلأمميةعلىآ!كدأنأ)د.طاطمنحتصالتي

بالحفاظا،لالاقناعهاالعاشلاتمختلفمعشقةعلاقاتربطالمؤرخينعلى،ان،الميوتاتفيمدنم!نةرالتطأميلآلاتابمفات

مداوفي،القومينلتاربخخدمة.ترهاالىبالسعيوثاب،لمجتمعالتاريخجدامهمامصدراتكللأنهاالزشاشتلكعى

علىكاشفةجدأضواءبالقاءنيالزغوالمجتمعاصةلدراايجاس!أمميةشكتسبان،اليومبحورشاالتبناالونيقتينفانااسطاقا

عشر.التاسعالقرنمنتصففيللمدبمةالاحتماعيالنسيج
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ويوميةجديدةفئاتوتسجيللمجتمعاملامحتغييرنتيجتهامنكانلتيوالمجاعاتوالأوبئةوا

حدعلىوالأطفالوالنساءمنهمالرجال:والمصابينوالضعفاءالفقراءمنالمهمشينمن

علىنعثرلااننابلاوالدرسوالاهتمامبالعنايةبعدتحظلمالتيالفئاتوهى.ءسو

وأبعاهاتالمصابينالىاضافةالأراملمنهنوخاصةوالنساءالاطفالعندراسات

وه!،عموماوالتونسىالزغوانيالموريسكيلمجتمعافيالمهمشينمنغيرهمأوالمومسات

.عامبشكلالعربيالتاريخيالبحثصعيدعلىكذلكماتعاالغائبةساتالدر

لدراسةأهميةتكتسيان،كاملانصهماننشرللتينالوتيقتينفانالاطارهذاومن

لأولامدتاناأنهماكمااالاجتماعيالنسيجعلىكاشفةجدأضواءبالقاءالزغوانيلمجتمعا

المصابينذكروخصوصاالفقراءوالأطفالالنساءفئةحولوأساسيةمفيدةبمعلوماتمرة

نئأتىدوريةاعاناتلهمتمنحكانتاذ،كبيراسنداالشعبيئلدعمامنوجدواالذيننبزغوا

مهمشيباسمحبستقدكانت،زيتونغاباتفيوالمتمثلةالوقفيةالعقاراتبعضريعمن

المدببة.بضعفاءالوثائقتذكرهاكماأوالمدبنة

14بينهـ/ما1276الأ،لىجمادىأواخرالىتاريخهايعودالأولىفالوثيقة

الاندلسيةلمجموعةاعناصراحدبموجبهتسلمنعويضعنعبارةوه!0186فيفري24و

نواكااشخاصتمانيةلمفويضهذاعلىمضىاوقد.بالبلدةالاندلسيينفقراءوقفشؤون

اندلسيةعائلأتستمنبنحدرونوهمبأكملهالمجصوعةااعيانيمظوناالمقدمالىاضمافة

العائلتينأنعلى.والعروسيوهروسومحفوظوالبوابوكاتوفاضل:لتوال!علىهي

الاقتصاديةأهميتهاعلىيؤشرقدماوهذا،شخصانمنهماواحدةكلمثلقدالأوليين

عائلةمنينحدرفهوالمقدمأما.الزغوانيةالاندلسيةلمجموعةابينالاجتماعيةومكانتهما

والعفةوالصلاحالخيراهلا"منبأنهالاعيانبقيةعليهضهدوقد.بوبابببن:اخرى

اصحابهاخصصهاالتيبالأوقافيتعلقمابكلتكليفهتمفقدوعليه01والنجاحوالديانة

ثملمحاصيلادجنيوريهاحرثهاعلىبالسهريقومحيث،زغوانبمدببةالاندلسيينلفقراء

"ضعفاءلوتيقةعليهمطلقتمنعلىالباقيبتوزيعيقوم،المصاريفطرحوبعدبيعها

الثانيةلونيقةالناقدمتوقد6اليهايننمونلتياالدائلأتوماهيهؤلاءبيلغفكم."الاندلس

أوقافبريعلمنتفعينبقائمةأمدتناحيث،التفصيلمنءبنتيالتساؤلهذاعئالاجابة

ماهـ/أهـ27رجبأواخرالىتاريخهاويعود،المقدممنتسلموهالتيوالمبالغلضعفاء

علىبوبابينمحمدبنصالحتكليفمنسنتينبعدأي1862فيفريأوجانفي22بين

ونعنيدوماالمغيبلمجتمعامنجزءعننتعرفأنهناويهمنا.الوقفيةالعقاراتهذهادارة
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خاصة.بصفةوالأطفالالنساءمجتمعبه

يفوقانمبلفينمنهمإثنانتلقى،شخصا61الأوقافهذهريعمنالمنتفعينعددبيلغ

الىالوتيقةفيأشيرقدكانومعاقةمتقاعدعسكريهماالشخصان،هذان.المبالغبقية

بدنيةهيهلالاعاقةهذهنوعندريولاغيرها.تلقاهماضعفتلقتوقد."مصابة"أنها

لثلاشةعادةيسلممايفوقمبلغامنحهسببالىالاشارةتقعفلمالعسكريأما؟.ذهنيةأم

للجندية،السابقةوظيفتهبحكمينتمبمشخصاأنكيفللتساؤلمثيرأمروهو.اشخاص

نأهلوتساؤلنا.الاعاناتهذهمنالعاديالشخصيتقاضاهمااضعافبثلاثةببضتع

الحربية؟المواجهاتاحدىفيأصيبيكونقدحيث،البالغةالبدنيةاعاقتههوذلكسبب

ماوهو،السابقالعسكريلدورهشعببمتقديرعنحقابترجمفهو،كذلككانفان

الاشكالياتبهذهالقوميوالحسالوع!نفقدامدىبالاعتباراخذنااذا،كثيرانستبعده

عرفهاالتيالسياسيةالمتفيراتمعرفةوعدمالتعليمانتشاروعدمبالآخرالجهلظلفي

هذامنحتفسيرأنالاعتقادالىنذهبأنناعلى.يومئذالمتوسطالابيضالبحرعالم

دورالىيرجعأنبمكن،دوريةاعانةمنالآخرونيتقاضاهمامراتثلاثالعسكري

لدولة.اآلياتصلبفيدوماالمتنفذينلعسكروالانكنثحاريينا

هذهريعمناستفدناللائيالاناتعدراهميةهوالآنعليهنركزأننريدوالذي

ملفتأمروهوالمنتفعينمنالجمليالعدرنصفانهنأيامرأةثلأثينبلغحيثالأوقاف

النسبةهذهمثل،مماثلةتونسيةمدنفيمشابهةأخرىوننقةولاتمنحنالمحيت،للأنتباه

بأننفترضيجعلناماوهو،الد،ريةالاعاناتبهذهالمنتفعاتالنساءفئةمنجداالعالية

المجتمحمنوالمجاعاتوالفقرالتهميشلحالاتضرراالأكثربالفعلهوالنساءمجتمع

نأكيفيبررماوهولاجتماعيةالآفاتاهذهلمثللحقيقيةاالواجهةتعدالمرأةنوا،الرجالى

النساءقائمةيليوفيما.الخيريةالاعاناتهذهمنالمنتفعينعددنصفبلغقدعددهن

الوتيقة:علىاعتماداوضعناهالتيوالأطفالوا
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أطفال

:اناث

نساء

باضيرشمحمدبنتعائشة

باضيرشمحمدبنتمباركة

بنتمنانةوتدعىمنةآلبكر:ا

محمدبنتهنونةهروسحمد

هروس

محمدلفقيدبنتددوالبكر

محفوظ

محفوظقاسمبنتهنونة:البكر

لبواباالغرب!بنتيشةعالبكرا

:دكور

محفوظقاسمبنالطاهرمحمد

محفوظقاسمبنمحمد

العروسيالشرفيبنقاسم

محمدالفقيدبنمحمودالشا-

فاضل

هروسأحمدبنتحليمة

بوبابينصالحبنتفاطمة

هروسحمداشتزليخة

هروسنحمدابنتكبورة

نوكاسليمانبن!فاطمة

محمدالحاجبنتفاطمة

فاضل

شريعةمحمدبنتهنونة

محفوظعثمانبنتفاطمة

محفوظعثمانبنتكبورة

محفوظعثمانبنتحليمة

باضيرشعليبنتعايشة

الدرقاويسمقابنتيشةعا

محمدالحاجبنتتركية

لعروسبم

مصطفىبنتفاطمة

حربون

كليانمحمدبنتآمنة

محمودالحاجبنتعائشة

فاضل

بانيقشمحمدبنتآمنة

ينتفافةوتدعىفاطمة

يوالدرقاسمقا

هروسحسونةبنتكبورة

وتدعىفاطمة:المصابة

الروبلسمحمدبنتفافة

بنتلدردوريةاوتدعىحليمة

سيلعروالشرقيا

لكوشانسليمابنتخديجة

كليانمحمدبنتخدوجة

ينحدرنجميعاوهن،أالمعاقة،22النساء،7الفتيات:كالآقيتصنيفهنويمكن

الىاضافةهبم،عائلةأ2علىاخرىجهةمنوبنوزعنللسند،فاقدةأوفقيرةعائلاتمن

بانيقش،،حربون،باضيرش،شريعة:الأولىالوتنقةفيالمذكورةالسبعالعائلات

عددفيالعائلاتتلكبيناختلافانلاحظأنناالا.الكليان،الكوش،الروبلس،الدرقاوي

المنتفعاتعددبلخذهروس:العائلأتتلكرأسعلىوتوجداافرادهابينمنالمنتفعات

العائلا!هذهأهميةالىيعودذلككاننندريولا31فباضيرش،5محفوظثم،6منها

ذلك.غيرالىأمعدديا

الأخرىالمعطياتمنغيرهعنللمؤرخأهميةيقلولا،الوتنقةلهذهمثيرجانبوهناك

بهذه!تعهمليتمكفقراءالقائمةفبمأسماؤهمادرجوالذينناثاواذكورابالأطفالوالمتعلق
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النتمريحةهذهلاستجلاءاستثنائيةغايةمنايستحقماوهو،الدوريةالخيريةالاعانات

ريعمنالمنتفعينللاطفالقاتمةوضعناوقد.نيالزغواالموريسكيلمجتمعامنتماماالمغيبة

%15أنهمأيالذكورمندلكومكلبناتثلاثأسماءستةفيهاوحصرنا،الأوقافهذه

اشارتقدكانت،الفتيانمنآخرعددااليهمنضيفأنويمكن.المستفيدينجملةمن

الثكور.لأحدبالنسبةشنابأوأربعةوعدعمنللاناثبالنسبة.بكربلفظالوثيقةاليهم

فيالحقيقةفيمازالوافانهموبالتالي،البلوغفترةبدايةفييكونونقدهؤلاءانذلك

عددل!قعوبذلئه.تجاوزوهاأنهمعلىأنذاكاليهمينظرلمجتمحاكانوان،الطفولةمرحلة

عائلاتمنوأربعةايتاممنهمثلاثة،عنتمرأحدالىالأوقافريعمنالمستفيدينالأطفال

البقية.وضعيةبوضوحتمينلاالوتنقةانحينفي،فقيرة

وكيفلاندلسيةالمجموعةاعناصربببنلتأذروامنلتضاامدىالوثيقتاننتاهابينتلقد

الموريسكيين،أفرادهابينمنللضعفاءوالعونالمساعدةيدلمدلخاصةاآلياتهانشأتا)نها

ككل.الموريسكيلمجتمعاداخلالضماناتبعضبذلكمانحة،يخرهمدونالأندلسيين

ولا.السكانبقيةعنلمجموعةاهذهبتميزالنتمعورتعزيزفياخرىجهةمنماساهموهذا

ملفلدراسةمستقبلاالاهتماممنحعلىوبالحاححثتناقدالوثيقتينهاتينأنفيمراء

الحديث.التونسيلمجتمعافيالمهممشين
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الأولىالوشقةنص

شهربهبوبابينمحمدالمنعمالمرحومبنصالحالمكرمتقديمحجةمننسخةهاتهللهالحمد

منالاندلسفريقعلىيوزعهمنهايتجمعوماوعقاراتزياتينمنالخسعفاءوقفعلىالاندلسى

.()كذاساوىنحص!ازغوانبلدأهل

شهربهبوبابينمحمدالمنعمالمرحومبنصالحالأجلالمكرمضمهودهيعرفللهالحثد

الخيرأهلمنبانهفيهذلكمعويشهدونتامةصحيحةمعرفةزغوانبلدأهلمنالاندلسي

بالبلدالاندلسضعفاءوقفعلىمقدمايكونأنيصلحممنوالنجاحوالديانةوالعفة،الصلاح

ويقسمسنةكلضريعهمنيحصلماولمعوشقيةوسقبمحرثمنمصاريفه()كداويتعاطاالمذكور

هوذكرماعلىبالتقديمالناسأولىوانذلكمستحقيعلىاللازمةمصاريفهطرحبعدبقبمما

لدىشهدواوبهويتحققونهيعلمونهذلككل.لذلكوأهليتهلصلوحيتهالمذكورمحمدبنصالحلأجلا

الخطمبعظلوااالهمامالمدرسلاماماالشيخمولانا()كذاتعلىللهاعزهايجبمناذنوعنضهيده

خلاصهاللهاجملالتاريخفيعملهاوسايرنبزغواالمالكيلقاضياالشيخمولاناالمصيبلمحدتا

بتاريخلساثلهامنهممسؤولةهناشهارتهمأدوا،طاباقمصطفىالأجلالامينعونهصطةبواأمبن

لف.واومائتينوسبعينستةمعالأولىاجمادىخرأوا

العربىمحمدالشريفالسيدالأجلالمكرم

منالاندلسيشهربهالبوابمحمدالمنعمبنا

معروفزغوانبلدأهل

المرحومبنالهاشميمحمدالأمئلالمكرم

شمهربهفاضلمحمودالأبرالحاجمنعم

معروفالمكانأهلمنلاندلسيا

بهشهد

المنعمالمرحومبنالطاهرمحمدالامثلالمكرم

منالاندلسيشهرفاضلمحمودالأبرجالحا

ممروفالمكانأهل
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شهدبه

الزاكرالفقيهالمنعمبنقاسمالأجلالمكرم

أجلمنالاندلسبمضهربهمحفوظعثمان

معروفنلمكاا

شهدبه

هروسنحمداالمرحومبنمحمدلامثلالمكرما

معر،فالمكانأهلمنالاندلسيضهربه

الحاجالمنعمالمرحومبنقاسمالامثلالمكرم

المكاناهلمنالاندلسيضهربهكانوامحمد

مروف



شهدبه

العربيالمرحومفيمحمدالامثلوالمكرم

أملمنالاندلسيشهربهكانواسليمان

معروفنلمكاا

لعروسيامحمدبنمحمدجالحاالابروالمكرم

معروفالمكانأهلمنلاندلسياضهربه

فيهمذلكمعويشهدانتامةصحيحةصرفةاعلأهالمذكورينالشهورضهيداهيعرفللهالحمد

منهممسؤولةهناشهادتهماأديا،حالتهوترضىشهادتهنقبلممنالرضاعدلمنهمكلأبأن

علاهاوبتارخلمذكورالاذنبا

الثانيةالوثيقةنص

بلداهالياندلسفريقعلىالضعفاءزياتينلحقتوزيعجريدةمننسخةهاتهاللهالحمد

.1278عاممحرمضهربآخريومفبمأخرجتساوىنصاحرفيازغوان

أهلمئالاندلسيبوبابينشهرمحمدالمرحومبنصالحالأجلالمكرمظهرأنبعدللهالحمد

الموجبتامتقد!االمذكوربالبلدالاندلسجماعةمن)كذا(الضعفاوقفعلىمقدمازغوا!بلد

المذكورالمقدمدفعذلكوبموجبالتامالوقوفشاهدهذلكعلىوقفوكتبوطبعرجعمن()كذا

فيبيعهاالواقعالمذكورالبلدبفابةالكاشنالزيتونغلةثمنمنذكرهمالآتيالضعفاءجماعةالى

معاينة:شاهدهعلىتضمينهالاتيالتاريغعام

لاتيار

3هر55

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

68ر55

9ر5

المكانمنالاندلسىضطبيةمصطفىبناحكلدالعسكريالىأولهما

.والمكانالقبيلمنكانوامحمدجالحابنمحثدالأجليدعلىالمذكور

منكانوامحمدالحاجالمرحومبنالهامشيمحمدالعسكريالىأيضا

لمكانوالقبيلا

والمكانالقبيلمنفاضلمحمودبنحمدةالعسثريالىأيضا

والمكانالقببليمنباضيرشعليبنمحمدالعسكريالىأيضا

والمكانالقبيلمنكانوامحمدجالحابنقاسمالعسكريالىأيضا

منالعروسيمحمدجالحابنالشرقيويدعىمحمداعسكرياالىأيضا

لمكانوالقبيلا
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.-----.-ت.!رفىمزش!تبرءتنىصبغلنريجم!ممم!ءبرةلمنصعخأ
!رشبأ.ضمر،!نىتولن!بىغض!ءممهلىصد.،-،،3.ا..ة..!ءة!

ببمترنمببر!كاءبانيريزيها.!.صو.مهعاكأ.ء،-مطميط!برنم!

ب،بخوشنينض،ي.ء.!ي:برثييرم!ئبك!نر!عبسمي"!،فيلم!رهـجمزى!ئخ!
،كي!بينهسبب!فيصضرسيىنجهمد؟ظ!ميمىئيثمي!فيمض!لمحمة!.ا!جمرضنكرلمةت

ل!طرةتبيييببرعك،:!ي-.تثنبر!عاض!كلرلر؟تجعجم!!ممد!يغصعهجمعءكى-

نرلبيك!ه2ءحعممرط"تصطى.+.هءال!جمابر*بي!زبزطغةلهـبرتفخىسنب!ضىعها

بفترنخطع!لمجكى--،،..!مر!يةتيئ!يتجطا:بص!"مغب.

مك!ةص!!-إفيبملمةبنكلا!"بء-ل!جمو!ورفيولءلو!لمر!ينع!ةعء
?ث-ث.-.،1،.تانجبرهـى-.ش!

ي!شىك!ننسك!،كلتغ،ل!تجهمكل-،...؟بذ-ش!رغل!!زسيرم!ةو4هـتلم؟لم-ك!.،..!

لي!جم!كمنن!سكلسبهزرنبرم!وة...،ءأفدجمك!كلةلرءبا!هؤسك!حر-،..ا

ت....-أفسبرصم!ةهفه!!ىسضلننجمهافي...لمء

ببرص!رحمخاليب!ببمربمجرثلجيم.اة/م!تابهلزاص!فيوكاباجر2لعكىا؟..،

شير!لاتثؤلبثه،يم!ت...،-.ننمحا،كبمفصمهةبرسبرممى/ئئصىيرعكر،..لم،!

طردصمغبرليس!ثهطاجمى...،ب%رمكلةقيف!ش!صنمببصظهـكع!ا00لمء

مبرعد!نقرلى،فيصعتجمم!تررءعبهبرعصم!+ضمبرهـمل"فيمتي...،ء

نرببىمكل-نكلؤءبم؟ببرميسزممد..،.-.ييكريزليوأصضه،ثصايخصص-(ب

نرعنرهـلط!ةءطه-وتدف!ي!ء..،.-أ-ضمحي-احرصيخ!ثهي!فتطمببىبهءصء.لمء،

!."سييزمب!جمكةيعيوت..ء،.

ع!!عهـسى!ين!نبى...صطاةبخ!ر!حرضبجمى!صر!...لمء

!سرمبئصرر!بهرر!في-"34ة-مهرهـكلك!ةتثثبت!وةبهتنل!ب-
بئلارس!ب!ر4؟رتر-بهبخ!ب!..هـا8مم!ءيرعىعير"يخ!رشنيف.*.،!

!مدص!ك!شي?لححغل!.-.،-ةصعهسرصرصصنرهـعكل"عر
فقىضيرر!ك!،ولبثتيي!.."5-بر"ببةلفبرصكلةلج!ض،%كلء!برفي،...لمء

ءعد،!..!...-...-سر!برش!رىمكلةءضاسضعهاتكيسبهييئاترء--

لجم!نمرن!بيرنجكلي!ر"مصلكل!.ك!مبي!ه!ما0ثىء!كىزبضكغ!هصبتئجمه"4ة-

،...!--.ء،سسسكصسكمثهنرنهلمشبفي...ءلم

نرضبيور!لةلرمهلىكات!بشصبخوطهبهء.هـ،ء.!كلقض!نه!قزكسضهشبنجرسممؤص...!و

رع!لت!ييؤخالم!عف"شلعمر!كمميبز-!لموش!نيؤمكا؟تنماءلابنييرتتا،برب-
....-صظ/!يرضففصء،.؟.

ضبممغهىب!"طت،ءنع!كليخ!بش!هـء"رصمصبخهلي!اشبنط1،4....ء

تلم!مادبركأليممب!ء!ركل!ثنجرمعذم!سثن!.فرك!بر!نىهابر،جمتما!تجهفهشلملما00لم.ء

فث!تقىتيب!شستدئر%شلظ..لم.ب

بمبغبهطءتاخ!بهةبر!لم.الصبببئجمعك!صحمممسمرلمامكاة!امندلهىسبغنجها!يبهةهـشااني،00،ء

:.!يمعرصا-!ييبمرمة؟عاالعبهيشهوضضنتا0-.لم-

ء،لكاةص!؟عيكير*فرممد،ص!ؤمثيص،ى...لم-

كلمؤ%ضنهانجمها.لمنم!ب

!بسوا!ضبمءيالم...لم

-.ةنللبينالكام!كلءفيبه!جمإةبيئريخخأ...في-

..+أ.،ةس!.إءلؤحة،فيتص4
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9ر5

9ر5

5ر9

601هر5

9ر5

5ر9

9ر5

9ر5

441

9ر5

9ر5

9ر5

5ر9

أ2!ر55

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

22هر55

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

أص!ا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أصما

أصصا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أصما

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أصما

أيضا

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

لى

والمكانالقييلمنهروسنحمدابنمحمدالعسكري

والمكانالقبيلمئالدرقاويسمقابنبابهويدعىمحمدالعسكري

المذكورباضيرشمحمدالعسكريبنتعايثمةالصبية

المذكورلعسكريابنتمباركةالصييةشقيقتها

والمكانالقبيلمنشطيبةعليبنحسن

والمكانالقبيلمنبهروسأحمدبنتحليمةالحرةزوجه

والمكانالقبيلمنشطيبةحسنفيمحمد

عليةوبعىعليشقيقه

والمكانالقبيلمنهروسأحمدبنمحمد

والمكانالقبيلمنبينبوباصالحبنتفاطمةلحرةازوجه

والمكانالقبيلمنهروصاحمدبنتنةمماوتدعىأمنةلبكرا

المذكورهروسمحمدالعسكريزوجةزليخةلحرةاشقيقتها

المذكورهروصامحمدالعسكريبنتهنونةالصبية

المكان9القبيلمنمروصنحمدابنتكبورةلحرةا

والمكانالقبيلمنكانواسليمانبنمحمد

حسنشقيقه

فاطمةالحرةضقيقتها

والمكانالقبيلمنفاضلمحمدحالحابمتفاطمةالحرة

والمكانالقبيلمنصمريعةمحمدنجتهنونةالحرة

والمكانالقبيلمنمحفوظمحمدالفقيهبنغمان

ددواالبكرشقيقته
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9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

334

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

041

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

448

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

486

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

والمكانالقبيلمنمحفوظالقاسمبنلطاهرامحمدالصبيالى

هنونةالبكرشقيقتهالى

محمدالصبيللابأخيهمالى

والمكانالقبيلمنمحفوظعثمانالمرحومبنتفاطمةلحرةاالى

كبورةالحرةشقيقتهالىا

حليمةالحرةللاباختهماالى

الضعفاءدراهممنبحقهمشوصلواالذينالانفارأسماءلأكمال

والمكانالقبيلمنباضيرشعليبنخليلالى

عايشةلحرةاشقيقتهالى

والمكانالقبيلمنشريعةمحمدبنمصطفىالى

والمكانالقبيلمنشريعةعليبنلصادقاالى

والمكانالقبيلمنالدرقاويقاسمبنعليالى

سليمانشقيقهالى

يث!ةعالحرةاللاباختهماالى

والمكانالقبيلمنلعروسياالشرق!المرحومبنمحمدجالحاالى

حميدةبنهاالى

المذكورلعروسيالشرقياالعسكريبنقاسمالصبىالى

والمكانالقبيلمنالعروسيمحمدالفقيهبنأحمدلىا

لمذكورالعروسيامحمدجلحاابنتزكيةلحرةازوجهلىا

والمكانالقبيلمنحربونمصطفىبنتفاطمةالحرةالى

والمكانالقبيلمنكليانمحمدبنتآمنةلحرةالىا

فاضلمحمودجالحاالمرحومبنتعايشةالحرةالى

والمكانالقبيلمنبانيقشرمحمدبنتآمنةالحرةالى
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9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

524

91

9ر5

9ر5

9ر5

571ر7

9ر5

9ر5

9ر5

9ر5

906ر5

أيضا

أص!ا

أيضا

أيضا

أيضا

أيضا

القبيل

أيضا

والمكانالقبيلمنالدرقاويسمقابنتفافةوتدعىفاطمةلحرةاالى

والمكانالقبيلمنفاضلعليبنمحمدبنمحمودالى

علالةويدعىعليبنهاالى

هروسحسونةنجتكبورةلحرةالىا

الروبلسمحمدبنتفافةوتدعىفاطمةبةالمصالىا

منلعروسياالشرقيالمرحومبنتالدررورية!ورعىحليمةلحرةاالى

لمكانوا

والمكانالقبيلمنلكوشاسليماننجتخديجةلحرةاالى

لمكانواالقبيلمنلاندلسياالروبلسمحمدبنسليمانلىا

لمكانواالقبيلمننكليامحمدبنتخدوجةلحرةازوجهلىا

والمكانالقبيلمنالبوابالغربيبنتعايشةالبكرالى

والمكانالقبيلمنفاضلمحمدالفقيهبنمحمودالشابلىا

ضاهدهلىا

ونصفريالاتوتسعةريالستمائةبعضالىبعخمطنضمامباذكرمامدفوعتجملللهلحمدا

ذكرمالديهتبتممنبذلكمناوشمهديمناهالاخيرةبالجامعةجمعكما،صفرىتونسيةالريال

ين9،سد!انيةعامالاصبرجباواخربتاريخالجايزةالحالةفيذكركيفذكرمنيدعلى

2!!م9ءبخكل()كذالمذكورةاجهمزواابهموعرفلزوجا!ا()كذاعدىمالجميعايمعرفةلفواومائتين

.محفوظمحمدلعربيابشهادةفتعقدللصوابالموفقوالله





رنحهاق!ركنةاالضر!راال!الىفيالط+ب4تمحن!ةنافى،ثيقة

عشرالتاسيالقر!منالثانبمالنحغهفبه!يصكيةا!4

ذلكيوفرهقدلما،عامةبصفةلمحيطواالباحثبينالثقةإرساءضرورةعلىأكدناطالما

عديدحبيسةمازالتبأكملهاخاصةأرشيفاتأنذلك،التاريخيللبحثجديدةمجالاتمن

فيوسياسيةإراريةمسؤولياتتحملتالتيتلكمنهاالأخصوعلىالتونسيةالعائلات

ناتخزافيبهامحتفظةمازالتوهبمعشر،والتاسعوالثامئالسابعالقرونخلالالسابق

هاتهإنوالسياسبم.والثقافيوالاقتصاديالإجتماعيلتاريخناأهميةوتكتسيبيوتها

فإنوبالتاليخ!.أوعمدانئنفقد/الباحثينيدإليهالاتمتدوالتيالمحجوبةالوشائق

تلكأصحاباقناععلىللعملوحساسيةوحرجادقةأكثرهناتبدوالباحثمسؤولية

يديبينووضعهاونشرهاعليهابالإطلاعحوالسماالتاريخيةبأهميتهاالخاصةالأرشيفات

نأذلكاشكالياتها،بكلالتاريخيةالصرفةتطورفيذلككلبشاهمحتىاالباحثين

عنه،الاستغناءلمجكنلامصدرا،البلدانعديدفبماليومتشكلأصبحتالخاصةالأرشيفات

عليهاأشرفتوالتيالدوليةالمؤتمراتلعديدرئيسيامحوراضكلالمجالهذاإنبل

أصبحتالذيالخاصالاهتمامعنيترجمماوهذا،للارشيفالدوليلمجلسوااليونسكو

العالم.عبراليوممتزايدةعنايةمنالخاصةالأرشيفاتبهتحظى

محمودالسيدمشكورابهاأمدناالتيالوثائقتلكإحدىنعرضأناليوملنايطيبوكم

عائلتهلعبتوالتيزغوانمدينةفيالرئيسيةالموريسكيةالعائلأتإحدىسليل)1(.فاضل

خروجهااشرعلى،المدبنةبهاتهحلولهامنذوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةفيمهمادورا

يتعلقهامجانبعلىالضوءتلقيالوتنقةوهاتهعشر.السابعالقرنأوائلفبمالأندلسمن

التالية:الملاحظةبداءاوجبلأمراوبادئ.زغوانلبلدةالحضريلمجالافيالماءبقسمة

شوال03فيمؤرخدفترمناستنساخهاوقعوإنما،أصليةليستالوتيقةهذهإن

الماءجمعيةفيعضداكانالذكه!نماضلحمودةوالدهبخطكتت؟تمد8991نو!م!رأ1تجاربخالأيختهةماته!صا1()

يةالدرا:نظرانءبزغواالأفدلسيةلمجموعةاعىاصوءاشقيانأخرسنألنقتز!سترطأنالإورارغسفيطصب!!تمد،جمرغوان

.علاهأبقة!ا

-59-



سيدكمازماممنقسمة"بيانعنوانهامنموضحهوكماأم،985جوان2هـ/1275

علىفيغوانالماءجمعيةفيعضويتهبحكماعتمدقدالناسخكانوإذاعزوز..."حمودة

جهةمئأنناإلاالأصلى.المصدرلذلكحدتلذيمابعدئذندريفلا،إليهالمنتمارالدفتر

بعضمعتعاملهطربقةفيواضحاذلكويبدوأمينايكونأنعلىحرصهعلىنؤكدأخرى

بعبارةذلكإلىمنت!يراالدفترف!وردتكمافرسمها،حروفهافكيستطعلمالتيالكلمات

وماصفحةكلحدودبذأنهكما.والدقةالتحريفيالدلالةغايةفيأمروهو(ه!ذا"،

العدرأوردأئهكما،الصفحاتعددفييختلفانالخطيةوالنسخةلأصلاأنذلك،حتوته

بالماء.المنتفعينالاضمخاصأوللجهاتالرتبي

للمواطنينوالجوهريةالرشيسيةالاهتماماتآحدزغوانبمدينةالمياهتوزيعشكللقد

نسبياالمرتفعموقعهاباعتبارذاتهاحدفيالمدينةهندسةأنشكولاالحديت.العهدخلأل

لتوزيعتفاهمأرضيةتبني،لإداريةالسلطةواطنينلموااعلىحتم،بهالسكنيةان!لمبااووجود

ومن.بشريتجمعأييتطلبهاالتيالمائيةالمستلزماتلطبيعةوفقاهذابينهمافيماهالمب

تأخذدقيقةجدمعارلاتإلىأساسايخضعالماءكمياتتوزيعدراسةفإنالمنطلقهذا

لبعضيالنسيةالاستهلاكحجمثم،الاقتصاديةالاجتماعيةالأشخاصمكانةبالإعتبار

وكذا.غ!رهامنأكثرالمواطنونعليهايترددحيثمعلجواابعضعلىتحتويالتيءلا"حب

لعددمفيدةبمعلوماتوثيقتنامدنتاأوقد.نلسكاباالآهلةسواقلأواءلأحيااماتحماستهـلاكا

التوالي:علىوهينسبيامرتفعاللماءاستهلاكهاكانلتيوألأماكنامن

ستهلاكلاا

تبنات)2(6العزوزيةلزاويةا

ستهلاكلاا

تبنات4لجديدامحما

تجنات5

لبرجانيةسا
تبنات4

لكرمةامحما

لسوقامحما

تبنات4

تبنات5.3

:ترالإشاابعضتستخلصلأولىالقائمةاهذهخلالمن

كثرةعلىمابترجموهوالماءمنكميةأكبرتستهلككانتالعزوزيةالزاويةأن:أولا

لهم.تعبديامزاراغدتحتىالأهاليبينبهانئمتعالتيللمكانةزوارهاعدد

مك!ص.بمترأطسهاتمدرتآ)2
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تخصصمعحماماتوثلاشةجامععئعبارةهياالأخرىالأماكنالأربحأما:ثانيا

منحتقدالسياسيةلسلط!أنعلىمايدلوهذاذلكمنالأوفربالقسطالحنفيالجامع

كانوابلحنفيينيكونوالمالموريسكيينالأهاليأنالعلممعالأولىالمكانةالحنفىالجامع

للنظراملفتوهولقائمةاهاتهمنالملكبملجامعاذكرعدمنلاحظلوقتانفسوفيمالكيين.

وحماماتجوامعمنللاهالىالعامةالمصلحةغطتمنهاأماكنخمسةإن:ثالثا

الذهنإلىيتبادرالذكماوالسؤال.البرجسانيةالقائمةهاتهفينجدكماالعزوزية،والزاوية

هاتهبملكومن،لهاالمخصصةالمياهكميةحيثمنالثالثبالموضعالسانيةخصصتلماذا

هذهحولبالمعلوماتتمدنالاوتيقتناإن؟الماءمنالكبيرالقدربهذايتمتعحتىالسانية

.بالذاتالنقطة

تبنةنصفمنهمواحدكلحصصنبلغ)3(مالكاأ82بينمقسماكاننبزغواالماءإن

المعروضالرقمولعل.اليوميةالمنزليةللشؤونبيدوفيماكافيةكميةوهبمالتقريبوجهعلى

الحضريينللسكاننقربيبمرقمنمديمعلىوالمؤرخينالباحثينيساعد182الوتنقةفي

أيضا.تاريخيةرلالاتعدةلهاالمياهبتوزيعالمنتفعةالعائلاتذكرإن.زغوانبمدينة

منتبنةمنأكثريملكونفقطالبعضنجدفإنناالأفراد.بينالمياهتوزيععئأما

إلىنجدأنناالا)4(حمزةفي،الحجيج،القسطلي:أندلسيالقبابعضهمويحملالماءا

علىتقتصرتعدلمالبلدةأنعلىيدلماوهذا...بوهانينور،بن:أخرىألقابا،جانبهم

الطرابلسية:مثلأخرىبشريةمجموعاتلاستقرارمجالاكانتوإنما،الأندلسيين

منسكانهايكنلمالتاسعالقرنمنتصففيالبلدةفإنوعليهوغيرها.مثلاوالوسلاتية

والجزرالمدعمليةءنعشر.السابعالقرنبدايةفيالحالهوكما،الخلصالموريسكيين

وعليه.أخرىمناطقمنعليهاالواررينالسكانلأصولواضحااختراقافرضت،الشعبي

الشريحةيشكليكنلمبهابقيومنزغوانمننزحتاالأندلسيةالألقابذاتالعائلاتفإن

عدمأوالمفادرةبحكمتمامااضمحلتقدأخرىموريسكيةعائلاتثم.لمجتمعافيلأولى

القرنخلالبزغوانالماءملكيةعن.وشاشقءجمالطاهر،بند.:اشظر،عرالثامنالقرنفيبزغوانالاءملكيةحول)3(

أ-79.222مى55،9891-56،عالمفارسة،التار!غيةالمعلةفي.،عثرالثامن

الدسغرانميالوزنحلل"ملاحظاتمحمد،اللهضيفر.:نظراالفترةنفسفيبزغوانا!ندلسيةلمجموعةاأمميةحول)4(

-85خ.المفارس!التار!خيةاصعةنميعت!ر"التاصعالقرنممتصففيبزغوانالأررلميةللمحموعةلالاقتمادي

19-7991.89،مى86،ماي
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الروبانتى،،لقسطلىااحربون،نوكا،لشيضميا،لكواشا،بضيرش:مثللهانسلوجود

وغيرهم.لأخوةا

ونقسيماتوديارهازغوانأنهجحولأوليةبمعلوماتأمدتناالوتيقةفإنجهةومن

تاريخيةسكانيةخريطةلوضعذلكيستوعبأدنالأثريالمهندسبإمكانبحيت،أحيائها

مجالفإنذلكاإلىوبالإضافةعشر.والتاسحالثامنالقرنينخلأللزغوانمفصلة

ساتلدراجديدامجالايكونأن!كنوالحماماتالدورلبعضالمقارنةلهندسيةساتالدرا

فإنوأخيرامثلا.الداخليةالبيوتهندسةعلىالأندلسبمالوسطتأتيرمدىعنمستقبلية

الحضركهمالمجالاعلىنئوزعوهي،عشرةبلغتوالتيالأسبلةعددلناحصرتقدوتنقتنا

مايدلوهوالماء.منخاصةكمياتيمتلكونلاالذينالسكانمنقريبةيجعلهامما،للبلدة

سبلةالةعلى!عولتالماءمنالمباشربقسطهانتمتعلمالدوربعضأنعلىأيضا

،المعصرةمثلأخرىعناصروجودسجلناالإطارهذانفسوفي.اليوميةلاحتياجاتها

نظراالمياهتوزيعفيبقسطهاالاخرىهىوتمتعت.الفندق،الوكالة،الصاباطالدربيةا

انفماحعلىتمامايؤشرماوهو،وفندقوكالةوجودهناوالملاحظ.الاقتصاديةلحركيتها

...خارجيةعناصرطرفمننتظيمهاتمتجاريةلحركةنسبي

"*"

النادرةالوتيقةهاتهلناوفرتهاوالتبمالمفيدةالتاريخيةالمؤشراتبعضهيتلك

نشرهاعلىوحثهبهابمدناالثمينةتفتهعلىفاضلمحمودالسيدأشكرأنءلاولايسعني

لحرفة.واللعلم!دمة
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اسة4الرهافبتكريبقمناااتا

التميمىا!جليل!برد.ا.

تار-عندراستيسنةوعشرينخمسمنأكثرمندالقيتعندما

ولمئدأتوقعأكنلم"بنابوليتاركخيمؤتمرفيالأندلسيينالمور!سكيين

لعبهالدىوالدورالموريسكىللتاريخالإستثناثيةالأهميةمدىوتماما

التار!ملففيوالأمر!ي!عموماوالاورس!الإسبانالمؤرخون

تار!منالحرجةلفترةاتههالكتابةالمشكورةوجهودهمالموريسكي

لأندلس.بالعرم!ا

!كونماكاشدالدراساتمنالحقلبهدااهتمامياستمروقد

المؤتمرات:منهاسمتوكاتعدةعلىوتفاعلاواثراءتنوعاالإهتمام

عد!دوغطتسنةعشركنمدمؤسستنابهاانفردتوالتيالمنتطمةالدولية

نشرنادوليةمؤتمراتتسحالفرضلهداعقدناوقدالتار!خيةالاشكائيات

.لمات8وبعذبحوشهاجميع

هداحولوالدراساتالكتبمنهامعددبنشرقمناأننا:ثانيا

والاسلاميةالعربيةالحامعاتوعنا!ةاهتماماتمنالمغييالتخصتمى

أهميةتكتسينراهاالتيالأعمالبعضبتعريبوقمناكماتماما.

الباحث!ك!نالعد!دالعيلشجعناالإطارهدانفسوفيتاركخية.

الموضوعيةمنبكثيرالتخصتصهدارراسةعلىوأجانبعرباوالمؤرخين

منهاالإسبانيةالعديدةالمعلوماتمصادرتوظيفعلىبالعملودلك

خاصة.بصفةوالعئمانيةوالعربية

هو،نسبياالطويلةالمسيرةهاتهبعداليهاوصلناالتيالحصيلةإن

تفاعلبفضل،الداتقائمكعلمالموريسكولوجياإرساءفيساهمناأننا

منفىلكعلىأدلولامعناالعلميوتعاونفم4الدوليينالمتخصصينجميع

بالإسبانيةبنشرهامؤسستناقامتالت!الجديدةالدراساتمثات
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منهاالبعضتعريبالىوسعيناوالإنقليزيةوالفرنسية

بدلك.الماليةوالامكانياتوالملابساتالطروف

اسعفتنا،كلما

ليرلمدورلمفايالىالاستافىدراسةتعريبنننت!رأناليوميسعدنيوكم

فيالإسلام.بقاء:حولسنواتعدةمندنشرناهاقدكناوالتيقرسيا

للقيامنفسىأمنىوكنت،عشر+الثامنالقرنأواثلفيغرناطةمدينة

حالتالعد!دةمشاغلناولكن،لدينابالفرنسيةنشرهامندابتعريبها

طريفاموضوعاتناولتنوعهامنالفريدةالدراسةهاتهإنفىلك.دون

طردبعدبالأندلسالموريسكيالوجوداستمرارحول!رورالأهميةوبالخ

،الماريالوجودهدامظاهرهيوما90161سنةمنهاالنهائىالعرب

هيوما5سراد!نهمشعائرممارسةفيادوريسكيوناستمروهل

دلثا؟ملأبسات

وقدمتالموضوعهداضاولتقد،القارئيدىب!تالتيالدراسةإن

الىاستناداوهذا.مرةولأول،والخطورةالأهميةمنتهىفىمعلومات

الإسبانيةالأرشيفاتمنمستمدةجديدةجدوإحصائياتوثائق

...لعديدةا

أنناوليتاكدالحوهركةالدراسةهاتهعلىبالإطلاعالقارئوليتفضل

مأساةحيالالحضاركابراجبنانقملم،المسلمينالعربمعنغمر

تاريمنالحيوكطالجانبهداأهملناأننابلالاندلسيذاالوريم!كي!

مقبولا.هوولامبررغيروعقوقانكرانايعذماوهـوالأندلسفيالمسلمين

بتاريخالحضاريإحساسنامنكلبحالدراسةلهاتهتعريبيإن

فيساهمتوالتيالخلاقةوالإنجازاتوالدلالاتبالرمورالمليءالأندلس

والمضيثة.المشعةر!وزهاأحدكناح!الكونيةالمعرفيةالمنظومةب!ورة
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عاثرمنالثاالقرناوانلفىغرناطةم!ينةفم!الى+سلأءبقاء

تكريب

التميمىا!جليلمحب!د.أ.

فارسيادوليراافايال4د.

ير4مر-مااوتهـنومكةجا

ركزواقدبإسبانياالأندلسبينالموريسكيينموضوعدرسواالذينالمؤرخينأغلبإن

الطردالىالكاثوليكيينالملكينطرفمنغرناطةسقوطمنامتدتالتبمالفترةعلىبحوثهم

بالوجوداهتمتالتيساتالدراه!وقلة.الثالثفيليبالملكحكمأتتاءلأقليةالهاتهلنهائيا

اهتمامانبديأناليومقيمةأفلفليس،ذلكمئالرغموعلى.الفترةهاتهبعدالموريسكبم

جد،ىتحديدبالإمكانوأنه،لطردابعدالموريسكيةلأصولاذاتالعناصراستمرارسةبدرا

!فنجحواالذينلأولئك!عنهمرغماللإدماجتبنيتالتيوالطريقةوالنفيالإبعاداجراءات

الإسبانية.الممالكفيالبقاء

عشر،الثامنللقرنالأولىوالسنواتالسابعالقرنمنالممتذةالزمنيةالفترةأتتاء

محاكمطرفمن،حوكمواالإسلامبالدينمارسواالذينالأضمخاصحالاتكانتحيث

المسيحيينببعض)دحط(ليشارلذلكلاحظكما!أغلبهاوتعلق!قليلة،التفتيشدواوين

بينتحصلكانتوالتيالدائمةالنزاعاتتزاعلىوالمسترقينالأسراءالمغارليينأوالمرتدين

الموريسكيينضدبالحرقاعدامأيتسجيلعدمأن)1(.المتوسطالأبيضالبحرضفتي

وفيالأقلعلى!أنهمعلىمؤشرايكونأنيمكى!الزمنيةالفترةهذهخلالالأندلسيين

هذافيالحقيقةأنغير.بسهولةإدماجهمتمأنبعداستقرواأنهمأوأطردواقد،أغلبهم

سة.الدراهاتهخلالمئالآننبينهسوفكما!ذلكعنتماماتختلفلأمرا

ضدبغرناطةعشرالثامنالقرنمنالثان!العقدخلالالدعاوكبأقيمتالإطارهذاوفي

للمؤرخين،مفاجأةذلكضكلوقد،بالمسيحيةالمتظاهرينالمسلمينالأضخاصمنوافرعدد

داخلالأشمخاصمنجدامهمةمجموعةعلىالخامسفيليبحكمأتتاءالعثوراظاهرةوأن

)ا.ح.صام!."+ص!،+هقس!3،0303ثهثههأ+،*ح*353مماا689،.393093-0.(1)
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أمرلهو،الإسلاميالدينتعاليميمارسونمازالواالذينمنالإسبافيلمجتمعياالنسيج

النهائيالطردمنسنةمائةبعدذلكوقوعبالاعتبارأخذناإذا،للغايةومثيرمتوقعغير

أمناأكثر،عديدةأخرىمناطقنحوالغرناطيينالموريسكييننفيمنسنةوخمسينومائة

لمجموعة،اهذهعناصرمنلعددالإجتماعيةلأهميةاذلكالىأضفناوإذا.ايبيرياجزيرةفى

.جدابةجذاستكونسةلدرااتههاأنكيفبسهولةندركفإننا

فيليميحكمهنالأولىالسنواتخلالالتفتيشدواوكنمحاكم-أ

الخامس:

)2(الهراطقةملاحقةفيهاماتفييرا،لماه!(3ولهه)3البوربونمملكةقياميسجللم

اليهوديةالديانةلأتباعنت!املةبملاحقةالكنيسةقامت،الركودمنالسنواتبعضإشروعلى

إمكانيةبكثيرتجاوزجماعبمإيقافعنهاونتج1728الى1717سنةمناستمرتوالتي

ليوتاستعمالالىالتجئفقدالنقصهذاولتفادي.لمحاكمواالسجوتطرفمئبهماستيعا

لأديرة.اوكذلكلتفتيشامحاكمءوزرابعض

1715سنةمنذمنهاانطلقتوقد،استثناءتكنلمبغرناطةالتفتينت!دواوينمحاكمإن

التفتينتىمحكمةفيهأقيمتالذيالحيفى-البرتغاليةالعناصراليهوديةضدهجوميةحركة

كانتبأنهاالسنةهاتهمنانطلاقالمحكمةاهاتهتميزتفقدهذاومع)3(.1727سنةحتى

تفرضالخصوصيةوهاته،محمديونبأنهم!صفمنضدبالقضايايتعلقمابكلجديدة

هلأيفقطغرناطةفيإلايظهرلمالمعاندينالموريسكيينوجودهل:التالىالسؤالعلينا

الأقليةهاتهتجاهمارستوهلأأخرىمناطقفيالتفتيشمحاكملدىالأمرهذامثلظهر

نألمجكنناوللإجابةأبغرناطةالتفتيشمحاكممارستهاالتىتلكمئتسامحاأكثرسياسة

منفردا.شيئاشكلتعناصرعدةفيوالمتمثلةاليومنعالجهاالتيالحالاتهاتهفينتصور

بالمسيحيةالمتظاهرينالمسلمينلبعضالإجتماعبمالأصليبرزالعناصرهذهضمنومن

لمحافظةبالهمسمحماوهو،للحريرلتقليديةالتجارةواجلإنتاامعوعلاقتهالمجموعةاوتطور

ضدسهولةاكثرمقاومتهمجعلقد،كنسيةبمنظمةارتباطهموكذامرتفعمستوىعلى

البقاءفينجحواوالذينبقسوةالقلائلالموريسكيونتحملهاوالتيالدينيالإدماجسياسة

.124!ا"0891صلونةبر..ول+!ك!لأاس!،طثه)ول4ألاأكهأأ+هص!32ثهول)5!،()2

بمدفةالتبغباشع6لةلا)(ء4)44ل!ولأ!يينادادونخواوقفمعبد"تقدالقاطعةمنالمر!يئاليهورصدالم!حقهمذه)3(

.7271ماىأ8يتاريخاحراقهم!شمباليهوديةالتهمن-خربظهورانتهتلتيوااولثهـهثهس!س!74أا!ا
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.لجزيرةافي

والتوقيف:الأولىالوشاكات2-

رياكوأنالأعلى!لمجلس*ابإعلام1727مارسشهرفيالتفتينتىمحاكممخبروقام

تلقائياأدياقدأحلمامأ(4!ولأ+!"ح)02ميزونتماناليوسياوزوجته5!حأ!()2،أ"دياز

خوانالعامالحاكمنبهاوقد.غرناطةمواطنيلبعضالإسلاميةالممارساتضدبمعلومات

للمتورطيننسبيالكبيرالعددابسببوهذاالمسط!لةتههابخطورةحةدا)()ه!4"8دةعمارقوكا

بعضأهميةالخصوصوعلىولكن.المدببةنفسفيموجودونجميعاأنهموكيففيها

.(....آخرهلىاةوقضالملكيةالضرائبالجمعوإداربيونوعدول)قسس:لشخصياتا

ملاحقةالىينظرونكانوا،العقيدةسلامةعنوالغيورينالمدافعينالمفتشينإن

حالةيمينماوهو،الأشخاصمنعددطرفمنسنواتعدةبعد،الموريسكيةالممارسات

الموريسكيينجميعبطردلثالثافيليبالملكنصحدلكأجلمنوأنهصلاحهمإوعدمفسادهم

بالإمكانفإنه،الظاهرةنفسلوجودونظرا،النصحاءهؤلاءوأضاف،الجزيرةمن

الممارسةفيونجاحهاالمعتقداتهذهأظهرتهاالتبمللمقاومةنظراالطريقةنفساستعمال

لتعميدهمأملأييوجدلافإنه،وعليهاتباعهافيوالإستمرارالنهائبمالطردبعدالسرية

.)4(

الواجبوأن،سجنهميتمأن،بطردهمالقيامعوض،المفتشوناقترح،لذلكونتيجة

ومرسية،شمبيليةوابقرطبةالتفتيشىمحاكمبيننقسيمهمأفضليةتبنيالمتهمينهؤلاءتجاه

والتيالباهظةالتكاليفوتجنبالضروريةالإجراءاتتسريعمسعىحنجاامحاولةفيوهذا

فإن،الإحتياطاتهذهمنالرغموعلىالسجناء.منالضخمالعددهذاإطعاميستوجبها

لمحكمةاتولتذلكأجلومن.المتهمينكلبقضاياكلفتالتيهيبغرناطةالتفتيشمحكمة

،التعليماتأعدتأنوبعد،الفرضلهذاوالماديةالإن!سانيةالوسائلكلعلىبالإشراف

ورجالالضباطكلاستدعى،أكتوبرأوبتاريخ.فيهمالمنتشبهالأشخاصكلأوقف

محاكمتقةمحليعدونالذينالشخصياتمنكبيرعددوكذلكلهموالتابعينالنتمرطة

تواصلتوقد،الفجرمنذستبدأوالتيالأملاكومصادرةالتوقيفبعملياتللقيامالتفتيش

صمدريد.لوطنياريخيلتاالأرصيفا،ول.*.+.."+أ.!محأ،2674هول.1.)4(
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)5(.العمليةلهذهكاملانجاحاشكلماوهوصباحاالسادسةالساعةحتىناجعبشكل

الذيالضخمالعملنتيجةتجاوزهاقدالأمرأنترىكانتالتفتيشمحكمةأنإلا

تلقيالىلمحكمةاواضطرت،كافيةتكنلمالصباحيةالجلساتوأن،بهالقيامستوجبا

بذنوبهم.الليلخلالوأعترفواتلقائياجاءواالذينالأشخاصمنحتىالتصريحات

كاناعترافاتأنها،الأقلعلىللبعضبالنسبةالتلقائيةالإعترافاتهاتهلمحاكماواعتبرت

الأعلىلمجلساأنإلا.المحكمةرحمةعلىوالحصولوأملاكهمحماتهمانقاذمنهاالهدف

بإعطاءسارع،المتهمينأملاكمصادرةتكتسبهاأن!كنالتيالأهميةبالإعتبارأخذالذي

)6(.أسبابهاملاحقةفيوضعهاالتىلعنايةابنفسالمصادراتهذهبمباشرةمرالأوا

:ةلوشاا-3

متلخفيمجتمعخصائصمنكثيراتمتلكالإسلاميةالسريةالمجموعةهاتهكانت

الالىأ5لاح3)هباروخاكاروفجوليو.بهميحيطالذيلمجتمعالبقيةبالنسبةلكذبواالتخفي

دومامعرضةكانتوهيلمجتمعاتاهذهفيالسائدخالمنااستشرافمنتعكنتقد!ل!إ3!(

قطعالىمتواتربشكلأدتقدالعائلاتبينالأحقادإنبها.الوشايةخطرنتيجةللملاحقة

)7(.لتفتيشامحاكملحالافيمنهاستفادتلذيوالصمتا

شاميزو.نوالسياوزوجتهدوتالافيراديازديافوشيينلوااذكروجب،لإطاراهذاوفي

الديانة،لنفسالمنتمينمواطنيهكلعلىيالوشايةقامالفضياتمهنةديافومارسفعندما

فيأولص!د!()اجنيللمدببةالجماركمداخيلمراقبةعلى،ذلكالىبالإضافةيشرفوكان

لورنزوصهرهمنهمكنهالمنصبوهذادوكا.مائتابيلغسنويتببراغرناطةمدينةداخل

لمنصباهذاديافوخسروقد.لملكيةاخيلللمداالعاملحاكماصأ(5533%ولول!الاا4)دة%هندوزاما

هذهفييستثنلمدياقوأنالىونظرابه.اعترفالذيالإسلامبمإلدينبانباعتهماعندما

منقدرهحققدرذلكفإن،عائلتهمنفردأيولاالإخوةولاالأهللا،أحداالوشايات

يشغلكانالذينيكولاأبوهأما.تبارابمنحهنتصحجعلهاالأمرالذيوهولمحكمةاطرف

فقد،وقابريالوماريبياتيريسأخواتهعنفضلاهذااللمجموعةالدببيالمديرمنصب

نفسه.المصدر)5(

مرقم.غير،"أط622نفسهالمصدر)6(

.26مى،7491شلونةبر،لى.حه.ل!ه!ثه3زه!!أ+4لاأ3حأأهولكام3ؤلا3!أ!لاص!أم5زه،لا4اثهكه+ا0(7)
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)!(.وهلةأولمنجميعهموقفواا

الىارسلاقد،بالوشايةقامااللذينالزوجينفإن.المحتملةالانتقاماتولتفادي

مهنتهمالمجارساأنحاولا.الكبيرواديمدينةوفي.التوقيفيةبدالحظةنفسفبماشبيلية

نأثم،الموريسكيةأصولهمابسببذلكعارضتقدالمهنةنقابةأنإلا،الفضياتفي

)9(.الفضةأوالذهبتجارةممارسةمن!نعهماالمملكةنينقوا

طلباوقدابإشميليةمهنتهماممارسةوزوحتهديازدياثوعلىتعذرذلكضوءوفي

راتبامنحاالمدينةهاتهوفى.غرناطةالىبالرجوعإذنعلى17311أكتوبرفيوتحصلا

سنويا(.روكا)مائةيومياريالاتثلاثةفيالمتمثلوهولحياةاقيدعلىبقائهماطيلةمعيشيا

المصادراتمنلهموالمطئيةلمحكمةاحوزةفيكانتالتيالبيوتتلكمنبيتاأيضامنحاكما

علىتحصلاذلكالىوبالإضافة.بالمسيحيةالمتظاهرينالمسلمينضدبهاقامتالتي

مناكتراهاوالتيالبيوتمفازاتأحدفيالفضةلصناعةمعملفتحمنمكنتهمامساعدة

هذينلائباءلتفتيشامحاكمسمحتوقد)15(.بالمدببة،+أ!3(23)س!+همجيرومنجادببر

بعدفإنه،وبالنتيجة.والديهماموتبعدبالبيتوكذلكالمعاشبهذايستفيدواأنالزوجين

استمرواقدالواشيينهذينذريةفإن،الأحداثهاتهعرضبددسنةخمسينمنأكثر

)11(.التفتيشلمحاكمقدمتالتيللخدماتمعاضهمباستلام

حرقا:الإعدام-4

فمنذ.حرقابالإعدامواحدحكمأماملمجتثلأنيستطيعلاالمتهمينمنالأكبرالعدرإن

التكلفةبسببوهذاناررةبالحرقالإعداماتأصبحت،عشرالسابعالقرننهاية

ضائقةعرفتوالتيالتفتيشدواوينمحكمةاقتصادياتنئخملها!التىالعاليةالإقتصادية

وعوضتتمامابالحرقالإعداماتاختفت،الموالبمالقرنوخلال.مؤسفةاقتصادية

الذيللمكانوفقا،سمكلينعلىنتكاوهذهداول(.4ألما)5أيضاعليهاأطلق،خاصةماتبإعدا

وللاول.،+ا.؟س!لأ.5؟26)8(

ولول.!حط2674،ول015نفسهلمصدرا(9)

القذمةالخدماتأمميةلتقويمردكا002بلغقدالسنوىالمرددد!نزكر،293مى،المصدرنفمى،ليد.هـ.)15(

لمحكمه.الىاةلوشاامؤلاءطرفمن

مازليدكاز.قولامنبناتشلاثمناككانت081-1777السنواتخلالأنهالتثدبمكننا.ط!ول!حمأ12685(1)

التفتيش.محاكممنمعاثسقاصيان
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تستوجبالتيوهيالرهبانيةأونيةالخورالكنائساداخلبتمكانأهمهاوإن،لحرقافيهتم

نفسها.لمحكمةافينئمالتيتلكمنكثركبيرااحتفالاإقامتها

لمحكمةادفعقد،السجناءاطعاميستوجبهاالتيالتكاليفلتجنبالسريحالتحركإن

لأشخاصاعددفإنذلكوبسبب.عددهمبالإعتبارتأخذاندون،لمتهميناقحرااوسيلةلىا

الأعلىالعددبينيتراوحومومتكافئغيركان،بالحرقماتالإعداكلفيامتثلواالدين

إلالمجتمولم،الزمنيةالفترةهاتهفيبالحرقماتالإعداكلوفي.2وهوالأقلوالعدد52

نإ.الإهمالدرجةالىالضعيفوهوأخرىبجرائمالمتهمينلعددقياساالمسلمينالمتهمين

تظهر!التيالمتهمينأعدادلتفيرنتيجةوهذا،متوازنةغيركانتبالحرقماتالإعدافترة

البعضستمراحذفي،اليومنفسفينتهواوابدأوامنهمالبعضوأن.منهاواحدةكلف!

الحالاتبعضفييصلقد،حرقامينالإعدابينالزمنيةالمدةإن.أيامثلاثةخلالالاخر

.أيامشلاثةالى

173)12(:لأ1728-ب!ماالفترةخلالالتفتيشمحاكم

اخرونمورطونالمسبون!هددالمكاتالتار!

المسلمن

أشينمرصإجلزواا842ثل!ل!مك!اس!للاكنيسة7281ىط9

ل!ح4ة2ه3

باطلاغقاد571لمحكمةاقاعةرفيالكاننفمس7281!كتوبر51-21

ديا!ون!كنيسة1728ديسمبر5

41لحكمةاقاعةا9721أفريى7-8-9

9172ماكط5

9172ماي8

9721.كتوبر92

9172نوفصر5

لمحكمهاعةقا

ثللال!ك!ل!7ديركنيمة

ا!ح2ثه304

لمحكمةاعةقا

لمحكمةاعةقا

3

27

28

عبدمسلم

أمر!مسلم

كما.*ا)ول75-2674فيملفاشهاتوجد17311-1728الفترةخلالبفرناطةأحبءالحرو!تاحتظإن)12(

لأولبن.الحرتمنظشأكللأولول%س!؟كأولا،3طرثمنبمدريدمطبوعةنسخذلكلىافةلإظبيوحد
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9172رسممر18

0173جوان25

1731مارس4

ديافونساكنيسة

س!7لألعدمم!ا30كنيسة

ل!ح42!ه3

للسجناءالجمليالعدد

15

17

كع05

يامرأتينمتزوجأ

يهودىأ

أاه+ا+أ3ءا

دشتمصبا-أ

مسلمعبأ

15

كنيسةفي،أعلأهالرسميوضحهكمااكانتبالحرقالاحتفالأماكنإن

لمحكمةاوقاعة،حالتينفيدياقوسانوكنيسةحالاتثلاثفيس!لملا(حء43دلأألا3)304!7)!ح

لمحكمة.اوقاعةحس!عشماالاا(د!!4)3كنيسةالوقتنفسف!واحدةحالةوفي،حالاتأربعفي

ضدبالحرقماتللإعداإلاتستعمللمديافونساكنيسةفإن،لمحكمةاقربمنلرغماوعلى

فإن،أخرىجهةمنأنهغير.المكانيالفضاءضيقبمشبوهذاالسجناءمئصغيرعدد

لجمهور.امنأكبرعددستقبالباوسمحتكبيرةنتكا43!ص!ممالاادلاأ3كنيسة

بالحرقإعدامات6بإقامة9172سنةكانتكبيرةحركةعرفتالتيالسنةإن

مدينةفيبهاالمحتفلبالحرقالإعداماتهذهالىوبالإضافة.المتهمينمئ116وبمجموع

ضمنها،وجدوالتي1731مارس4بتاريخبقرطبةآخراعدامهناككان،)335!"(دارو

أتتاءولكنها1س!"()ولس!14دوخيانبمدبنةتقيمنتكالتبموا!+ول(س!4إ؟!حأأ)15قستيلودوناا

21بتاريخبغرناطةتمبالحرقآخرإعداموفي.غرناطةمجموعةالىانتمتقد،طفولتها

ول!الاا(.احول43+ثه+حح2أول،!هربياافرنندازلنوامامتثلا،7321يما

المفروضة:والعقوباتالأحكام5-

تكنلمالمفروضةالعقوباتأننلأحظ،عليهااعتمدناالتيالمعطياتفيرققناإذا

لذلك،وتبعا.المتهم!أملأكمصادرةأولىمرحلةفينفرضنتكالعقوبةاإن.جداقاسية

االرهبانلباسكتفيهعلىحاملاابالحرقالإعدامعمليةأمامالإمتثالوجودالمتهموعلى

لباساوحاملاالتفتينتىمحاكمسجونفيالمتهمسيبقىالتيالزمنيةلفترةتحددأنعلى

بالنفيعليهمحكمقدالمتهمونكان،الحالاتبعضوفي،وأخيرا.خطئهعلىوالنادملتائب

للاشخاص"مخصمىالجملةبهاتهتختمروماكانتالعقوباتوكل.غرناطةمدينةخارج
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."الكاثوليكيةعقيدنتاأسرارتلقينهمشمالذين

المحكمةطرفمنالمفروضةالعقوباتموجز

لمسرحونا

لحونلمتصاا

كتمثال

دائملباسمعلسجنا

فقطالنفى

المدةقصيرونفيلباسمعالسجن

تمثالضكلعلى

أ+سط*ء453وبدونبسرية

13

89

126

أونلمبرا

عقوبتهمتعرفلممن

لمعموعا

نولمطرودا

3

025

معهاالتعاملتمالتىالمرجعيةبالإعتبارأخذناإذاالمعاملةنبلعلىالنطكيدوجبلقد

الحالاتمعواضحاالفرقنتبينأنهناويمكننا.العقيدةأسرارحولالتحقيقلفائدة

السجناء.منالعديدإعدامتمخلألهامنوالتيسنواتبعدةذلكقبلحكمواالذببئاليهودية

بإطلاقوالقاضيةالسبعةالأحكامأنذلك،حرقاالإعدامعرفقد،واحدمتهمولاأنهإلا

ول!تمانيلهيئةفيحوكمواقدفقطهموالذينالأمواتالمتهمينضدأعلنتقد،حالسرا

س!.س!!ا!م

للمتهمين:والمهنيةالإجتماعيةالأصول6-

علىنتعرفأنيمكنناابالحرقماتالإعداحفلأتتاءظهرتالتىالقوائممنانطلأقا

فيلعبوهالذيالهامالمهنىالد!رندرك،القوائمهذهوبفضل،للمتهمينالمهنيةالأنشطة

عشر.الثامنالقرنأوائلفيالغرناط!لمجتمعا

المهني:للنشاطوفقاالأصولتقسيم
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حرفيون

تجار

موظفون

دينرجال

فلاحيونعمال

حرةأعمال

عسكريون

طلبة

لونحما

مهنةبدون

محذدةغيرمهنة

95

43

21

5

3

85

91

والتخارةالحرفهيتمثيلاالأكثرالقطاعاتأنكيف،المعطياتلهاتهتبعالنابيرز

لفلاحةامثل،عشرالسادسالقرنخلالالموريسكيونامتهنهاالتبمالحرفوأن.والموظفين

الوحيدعالقطاوأن.منعدمةشبهالفترةتههافينتكا،المسافاتلقطعلمخصصةاالبغالةأو

للمملكةالإقتصاديةالقاعدةشكلالذيالحريرقطاعهوأهميتهعلىمحافظابقيالذي

والسابعلسادساالقرنينطيلةالموريسكيينوالتجارعالصنابأيديبقيتوالتي"!الناصرية

أننادرجةالىوهذا)13(الحريرتجارةمراحلكلفبمالمتهميننجدأنيمكنوعليهعشر.

علاقةعلى43هناككان،حرفهممعرفةأمكنناالذيئوهممتهما146ضمنمنعثرنا

ثلاثةضمنمنأنهيعنيماوهذا.لمجموعمنالمائةفي43يشكلماوهو،الحريربقطاع

اذا،جداهاقايعدالمعطىوهذاموريسكية.تقليديةحرفةيمتهنأحدهمكان،متهمين

مرتبطةأنشطةأيضالهمكانت،رياإدمنصبايمثلونممنكبيراعدداأنبالإعتبار.أخذنا

ول،مول(.)!4أرنداعائلةعلىينطبقماوهو،سابقاالمذكورعبالقطا

نأو!كننا.أعضائهابينالموجودةالإجتماعيةالاختلافاتبيينلمجموعةاهذهتشكلإن

نعتوامنأما.تزاءهمتركواآخروينورجالاأسيادهمأنثموعبيدخدمةعلىبينهممننعثر

.بالسجونإقامتهمفترةخلالنقلتهمتكلفةتغطيةعلىحتىبقدرونلاوالذينبالفقراء

.ول!5ل!كلة+ه3!ذحآ"!!سأا+للمالاكهألمةثهلأس!س!م3+5س!نجملمةوللمة،اس!س!،ممهس!4ا32ح4ثه+س!ل!+لمةمثه!4،(31)

.021-501ص،7291طهغرط
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المراتببعضعلىحافظوافقدانفسهامجموعتهمبداخلالخفيةبالمجتمعاتوشبيه

الإجتماعية.

الزواجلظاهرةالعامةممارستهممعرفةأمكننااالمتهمينبعضأصولبدراسةإننا

نفسها.مجموعتهمداخلفيجللزواواضحتوجهلديهمكانأنهأي،4+حس!أول!!هالداخلي

الذينالعزابمنالأكبرلعددافإن،سنة25منأكثرلهمكانلمنالمدنيةلحالاتاسةوبدرا

لحياتهم،شريكعلىالعثورعليهمالصعبمئكانوإنه.الظاهرةهاتهيؤكدعليهمعثرنا

الذينالذكورعددإن.أسرارهمعلىوللمحافظةأمنيةلأسبابنفسهامجموعتهمخارج

76ومتزوجا)18582وصلقد،المدنيةحالتهمعرفناوالذينسنة25سنتجاوزوا

(.أرمل27وعازبا

شرحكما،النساءمنكانتالضخمةالأعدادأنيبينالجنسينعلىالمتهمببنتوزيعإن

من69مقابلامرأة154سجلنا،متهما025مجموعومنأ!)4المؤلفينمنعددذلك

.لرجالا

للمتهمين:العفرافيالتموقع7-

025ضمنفمن.الحضريطابعهنسجل،المسلمينمجموعالىقربعننظرناءذا

قريبةأماكنفيالآخروالبعض.غرناطةمدينةخارجسكانمنأ1علىإلانعثرلا،متهما

ياسمدبنة3ولاأهءتا(لاا)!س!أ؟حلاشيكافابيامدينةيسكنون4علىعثرناوقد.ذلكمن

مجموعةصورةهيتلقيناهاالتبمالصورةإناحع(.3!أه)5ببليفروسستقراوأ3!كا!)كه

متهموهاكانوحيثالأخرىالمسيحيةللمجتمعاتخلافاوهذا،جغرافياومركزةمتراصة

المقاطعة.ملكافبممبثوثينيوجدون

سابقة،أجيالعذةالىبنايرجع،غرناطةمدينةفيالعائلاتهذهأغلبيةوجودإن

وخلافا.لمجموعةاهذهأعضاءاليهاوصلوالتبمالمهمةالإجتماعيةالمواقعيفسرقدماوهو

وجدناوعليه.لمجموعامنالمائةفيثمانيةإلايمثللا،خارجهاولدواالذينعددفإنلذلك

واقتصاديا.اداريامهمةمدينةمجتمعفيتمامااندمجتبشريةمجموعةأمامأنفسنا

.247ص،7691سدمدرء2لا)أ5س!ممحه5!ثهزهمثه.طه؟+ا53أس!4303اءأ!ولول5لأحل!+له3لأثهثه.(41)
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مةلإقاامقر

طةغرنا

الولادةمحللعددا

طةضناا432

لعددا

232

شيكاالافابيا

5!ح!بياس

بليقروس

لياسدا

بياسا24

ضيكاالافابيا

ندهلافرابيافا

كا!!حلا!س!أولكهـا1

مالفا

مرسيه

افريقيا

الإسلامية:العاشلاتأهم:وفي!وراسارنداسعاثلتا8-

عئتكشفبدأتقد،الطردقوانينمنالرغمعلىالمتهمينبعضبقاءسرإن

ارنداعائلةوهما:لمتهمينعائلاتأهممئتعدانعائلتينسلالةنعرفعندماامكنوناتها

)15(.فيفورواوعائلة

،البشراتبمنطقةعرب!قائد،داأ(3،دا)!"هلىجوهايوسفمعتبدأرندااذريةإن

الملوكخدموقدجوهاخواننفسهعلىوأطلقالمسيحيةنفسهتلقاءمناعتنققدكان

قدمهاالتيبالخدماتواعترافا.غرناطةحربخلالالعسكريةورتبهبسلاحهالكاثوليكيين

قدسوتومايوردوارندااسمإنلقدماء"."المسيحيينالىالإنضمامقانونمنح،للتاج

علىمؤخراسميالذيلفارسا5"هصأ(ء4)دة"هل!دوجوهالوبجزوااثرعلىعليهتحصل

يور.سوتومادوناوارندادوامارتانلرقيبامنكلبنةارندااماريامنجهزواثبرإ

تحصل،الجزيرةفيوتوزيعهمغرناطةمملكةمنأ573سنةالموريسكيينطردوأتتاء

ثورةتتاءالإخلاصهكثمنمكافأةعلى،ملكيةوتنقةبفضلسكمهمآ(ص!4)!"ه)دوجوهالوب

ضمنومنلإبعاد.قوانينبفعلبنضررأندونلمدينةفىالبقاءأمكنهوقد.البشرات

.لا+!01،+2.؟س!ط.ر"0.144+3صت!حدشلنبنالطماترس!لةإن)15(
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حربعلىأشرف)الذيدونزيشىجونجيشلدعممالهرأسكلصرفأنهنذكرالمكافات

ت(.لبشراا

ممالكناسلطكلا"وأمر،الإسبانيةالممالكمنالطردمنالملكانقذ،1612سنةوخلال

شانوهذا،عنايتنامنحهمتمذلكمنالعكسعلىبل،لملاحقةبعدمنفوذناومنطقة

عز!تنا".

احترمواقد،نفسهمسالخافيليبالملكذلكوبعدالنمساويةللعائلةالسابقينالملوكأن

الحرجة،اللحظاتهذهوفي.الكاثوليكيينالملوكطرفمنللعائلةمنحوهلذيالعفواوأكدوا

أعضاءفإن،خطرفيالملكيةكانتأين1638،و1635للسنتينبالنسبةالشأنهوكما

المملكة.لنبلاءبالنمشةالشأنكانكمابعلراافيليبلملكاخدمواقدلعائلةاهذه

اخضععدليةلقضيةاخضعوالذيالفرساننقيب،ايسوتمايورأرندادوففليب

أنجزهاالتيلحربيةاللخدماتقائمةقدمفقد،حرقاماتالإعداإحدىفيوظهرللمحاكمة

تبرزالقائمةهذهضوءوعلىأ.717سنةخلأللحرباسكربتريةحررتهاالتيالقائمةوهبم

لواءوحاملكجنديالقتالمعاركمختلفف!شاركخلالهالتيواسنةعشرلثمانيةاللعيان

4017سنةالبرتغالحملةفيشارككما.الخلافةحربخلألنشاطهعلىألغوقد،نقيب

.بيناهكمالامعةعسكريةبحياةتمتعأنهعلىيدلماوهو.طارقجبلحصارفيوكذلك

سلالةمنانحدروافقد.بذلكشبيهةأصوللهاكانتفيفورواعائلةفإن،جهتهومن

ح"هسأ)ء4دوفيقوروابلوبتلقبقد،تعميدهأتتاءوالذيالبوعبدلىعليالعربيالنبيل

منثبوتهتأكدقداالناصريالملكبفضلعليهتحصلالذيالشرفلقبأن3(.!همسالا؟أ

ونعمهبألطافهالخامسفيليبأمضاهاالتيالنطكيدوتيقةومن.الكاثوليكيينالملكينطرف

النبلاءأحدهوااللهعبيدلأببمالشرعيةالسلالةمنادوفيفورافيليبإن:لتاليالشكلعلى

واقعالىوانتقل،وأملأكهوبيتهوالديهشركفقداعزيمتهبفضلوأنهاالمدينةلنفسالمثحهورين

منمنح،غرناطةمدينةلفتحالكبيرلمجهوداوبعدتعميدهوبعد...المقدسريننامعتنقاعقيدتنا

الشهارةبفضلأجلهامنالتيالأسبابهيوهذه،التسليموراءوكانتاكبيرةأهميةذلكأجل

ولاتباعه،لهالعربيالملكمنحهاالتيوالئرفالاكراماتمنح49141جويليةأ3بتار-الملكية

وبفضلنبالتهلشهرةنظراوأنه،القدامىالمسيحيينشانذلكفىشانهمبهانغتعهميقعحتى

به..طالبالذيعائلتهسمبااللأئقلنسبااستعماللمجكنفإنه،قدمهاالتيلجليلةالخدماتا

منمشتركةمجموعةابينهماالقرابةعلاقاتالىبالإضافةلهمالعائلتينهاتينإن
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فهما:.لمميزةا!لصفاا

لفتحالحملةمنالأخيرةالسنواتخلالوالذينالنبلاءالعربمنينحدران:أولا

،بالذاتفيفورواعائلةحالةوفيالنبيلالأصلإن.المنتصرينشقالىنحازوااقد،غرناطة

لدماذيجسرابنينبلاءلعربالفرسانلشرعيةاالسلالاتوهي:الملكيةالأصولالىترجح

الملكي.

9016.الى1573منالطرداجراءاتيشملهملم:وثانيا

جانبالىالعائلتينهاتينأعضاءوقفنئابعتالتيلمختلفةاالأحداثففي:وثالثا

لملكي.اجالتا

تابعيتينالعائلاتانهاتانعدت،أجريتالتيالإحصائياتمختلفأتتاءأنه:بعاورا

.ءللامرا

مهما.عسكريادورالعبواقدالعائلتينأعضاءبعضإن:وخامسا

القرنف!الإسبان!للمجتمعالأحاديةالرؤيةاستمراريةنشرحالأحداثهذهكلإن

الإجابةإنأ.727سنةهوجموالماذاومعرفةالتساؤليفرضذلكأنغير،عشرالسابع

كانت،لمجموعةاهاتهضدالهجومهذاأننتوقعأنويمكننا.جذاصعبةالسؤالهذاعلى

هذهفيالبلديالنفوذعلىللحصولننصارعكانتمتنازعةفرقبينبالمواجهاتعلاقةله

والقيالأملاكمصارراتبفعلاقتصاديةمنافحمنذلكعنسينجزوماالأندلسيةالمدينة

التفتيش.محاكمنيةلميزامهماعنصراتشكلكانت

أصوللهانتكالتيواالغرناطيةالنبيلةالعاثلاتضمنمنوحدهالدائلاتاهذهتكئلم

عنللدفاعاستعدادهمبدوااغرناط!فارس54يوجدقائمتناوفي.النصريينطبقةمى

3ءتأثمأوله)5يورسوتومارندااروجيرونيمولىابالإضافةونذكر:6017سنةحلالسو

ولويدوسالازارزكريلوفوزا،دوفيقورواوملشورفابريال،4(حول4+!3لالأ!+530،03

زكرىكعائلةالموريسكيةبأصولهاعرفتعائلاتالىببتمونالأخيرينوهؤلاء.ردفراناطا

حتماراجعوهذا،ازعاجهمايقعلمالعائلتينهاتينفإن،المناسبةوبهاته)16(.ناطا!فرا

الى:الرجوعيمكىالنرضولهذا،غرناطةمدشةفيمامةبلديةساصباحتلتاقدالتشتينماتين!!)16(

03!ث!أكل!اس!4حلا42ح340))!ص!لا؟س!اثه++ولص!34++ل!!ثثهس!4أ4أ+هس!4هل++5،+ولأ75أ+ثهولهس!)س!،س!2

3107"ك!3+!كهث!ه،4391.
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المقابل.البلديالضغطمجموعةالىنتتمانأنهمالىا

:فو!ورواعائلةإبعاد9-

دوفيثوروابريالكلاشخصيةتبرز،ةسااكهذهفيساهمتالتيالنتمخصياتضمنمن

سلاحنقيبوهو،المدينةهذهمنسنةوالثمانينالأربعذوفيالروادوفيليبدون،فابوه.

هذااشتغلقدفيليبدونفإن،الدولةلمداخيلأعلىكمحاسبوظيفتهخلالومناالمشاة

كانذلكلىالإضافةوبا،سنةعشرينلمدةكمحلفونصبسنةوعشرينأربعخلاللمنصبا

حساباتكمراقباشتغلفمنذادوفيثرواليبورنادولأكبراأخوهأما5017.سنةمنذنقيبا

بأمرمنح،6017سنةوحتى8916سنةمنوابتداءغرناطةساحلعلىالحربأتتاء

سبعةخلالالوظيفةبهذهالقيامضستمراوحيتبإشبيليةحساباتمراقبمنصب،ملكي

0008الحربخزبنةاستلمت،بإضبيليةلمحاكمةاجلسةوأشاء.المنيةوافتهأنالىأشهر

ضابطاكانفقدادوفيقرواملنتحارالأصغرأخوهأما.فوقيرواعاشلةمنحتهاقدكانتايكو

والتي)ثه!+ح2(وزبناسولأ!()30بنوسمدينتياصيليالرجالمنعددمنمتكؤنةلشركة

النظاموهوالقسيسينلباساتخذذلكوبعد.عنهابالدفاعتعهدتالتيالأماكناحدىكانت

المراقبلقبعلىفيليبر!نتحصلفقد.ايقافهتمعندمااليهينتميكانالذكماالرهباني

قدمهاالتيالهباتلمختلفوكذلك،الخلافةحربخلألسداهااالتبمالخدماتنتيجةالعام

المحلفووظيفةللقباهذاردففروافابريالورثوقديكو.ا000.14قدرهماجمعتوالتى

الرئيسيةأالعائلاتإحدىفوقيرواعائلةمنجعلتبقالسواهذهإنأ.724مارس21حتى

)17(.طيلفرناالبلدياللمجلس

أكتوبرا12بتاريخ)حياءبالحرقليعدمواللمحاكمةالعاثلةأفرادأغلبخضعوقد

أنفسهمتلقاءمئلهالامتثالهمالمحكمةعفوعلىتحصلوافقدأعضاؤهاأما1728.

!ومحكوم"تائبين"باعتبارهمأملاكهمبمصاررةعوقبواوقد.جرائمهمعنطواعيةواعترافهم

شعليمهم:الىبالإضافةهذا،سنواتأربعخلاللمجلسواغرناطةمدينةخارجبالنفيعليهم

مذهبأوهوبروتستانينيكالفامذهبالىمنتمقس!هو،دوفيقروافملشور.العقيدةأسرار

منهما*انتزعتقد،صغيردينرجلفيليبأخيهإفيوكذلكثمالأساقفةبسلطةيعترفلا

لأبد.الىالدينيةادرجتهماوممارسةلدينيةالملكيةاتهماامتيازا

أ

------------------

بز!ك!)05.!س!ط!0.47+.2)17(
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حتى،برشلونةمدينةفيبالإقامةلهاحالسماالعائلةطلبت،المنفىالىالتحولوقبل

العائلةغادرتوعليه،الرجاءهذاالمحكمةقبلتوقدنفسها.تموبلمنبسهولةنتمكن

لتحطعربتهااتجاهفيتفيرجعلها،لهاحصلحارثاأنغير!شديدةحالةفيغرناطة

البحرية.الرحلةصلةلموافرنسيةسفينةم!علىالعائلةدأفراأبحروقد،اليكانتميناءفي

)3ءولحد!(جنوةثمأهأ()،2يبيزاانحولأمرابادئ،باخرتهمحولتءهوجاعاصفةأنغير

السماحمنهطالبا)س!،!أداح(اولاتالتحقيقحاكمالىرسالة70"ءاص!ول(مالشوركتبحيت

)!1(.السفرمنتعبنقدالنساءأنذلك،بجنوةالنفيعقوبةأداءبإمكانية

أحاطرسالةبتركيافرنساسفيروجهعندمااستشرافها!كئلحقيقيةاياهمنواأنلاإ

الىغرناطةمنإسبانيةعاثلةبوصول،الإسبافيالملكلحكومةالعدلوزيرفيها

نأذلكمنهدفهاوكانأفرادتفانيةمنمتا!لفةوهبم!1728مايأ8بتاريخالقسطنطينية

الهاربينهؤلاءأنذاكرا،رسالتهفيالفرنسيسيالدبيلوماواصلوقد.مسلمينبضبحوا

الملوكالىترجحأصولهموأنالفرناطيةالنبيلةالعائلاتأهمالىبانتمائهمصرحواقد

.القكيداتهذهصحةمعرفةالبعثةديبلوماسياالأعظمالصدركلفوقد!الأقدمينالرب

تمق!ماثثأنشكولا)91(إضافيةمعلوماتالإسبانيالملكمنطلبفقدالغرضولهذا

9172.وماي1728ريسمبرشهربينالملفهذالمتابعة

تمامافيهاطلبترسالةبإرسالفيوفرواعا:خثلأمرابادئقامت.التاريخينهذينوبين

أفرادغيرالقسطنطينيةوفي.التركيةالعاصمةالىاتحولدتذلكبعدثمجنوةبمدينةعقوبتها

ختانتمإشهاعلىتمعلنيةحفلةوأقيمت،عثمانيةوعمامة!بلبالىوتزينواملابسهمالعاشلة

هذا،ايكوالفبقيمةوراتبادارامنحهموالذيالأعظمالصدربحضوا-0منهمالذكور

مر!رأثناءأتهجداالممكنمننهوإ.يومياونصفح!()303"!سوس"ا2منحةال!بالإضافة

العثمانيةا!مبراطوريةبممثليالإتصالإمكانيةلهمكانت،ليفورنةأوبجنوةالعائلةا(.دأفى

ومن.ذلكمنسيجنونوماذاالقسطنطينيةالىبالتجائهملهمستحصلالتيالمنافعسةودرا

بأنتقولمعلوماتتوجد،الفرنسيالسفيرطرفمنعليهاتحصلناالتيالمعلومات.بين

جزءاوأنالتمينةالمعدنيةوالموادالجواهرمنكبيرةكمياتمعهمحملواقداللاجئينهؤلاء

بجنوة.تركقدمنها

نلسه.)18(المصلير

نفسه.))91(الصدر
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وقد.كبيرةفائدةوذاتمهمةالعائليةأصولهمحولقدموهاالتيالمعلوماتطبيعةأن

الكاشوليكي،فارننادانتصاربعداسبانياضبقواالذينالعرسةالعائلاتاشهرأنهم!اعترفوا

علنا..ذلكممارسةلإمكانيةتركياالىتحولواوقدسراالإسلاميدينهمعلىدوماحافظواوقد

زلكفيشأنهاالعائلاتمنكبيرعددغرناطةمملكةفييوجدأنهصرحواالوقتنفسوف!

سمحتمااذاأنه،تدعبموأنهاسراالإسلاميةلديانةا!ارسمازالتفوقيبرواعائلةشأت

السفيرعلىغرناطةمحكمةردتجهتهومننزكيا.الىتلتجئسوففإنهاالظروفلها

أصولحولمعلوماتطلبالذي7434(ث!ألا4ح)!حول!3!دوبرانكاماركيزالفرنسي

يعتبرونوكانوابفرناطةمقيمةكانتعائلاتالىينتمونهؤلاءأنالردفبموجاء،اللاجئين

أجدادهمفإن،ذلكمنالعكسعلىأنهبلالنبلاء.غيرالموريسكيينسلالاتمنأنفسهم

الحرير،تجارةمنعليهاحصلواالتيلأموالالتوافدنظراأنهإلا،ومتواضعينفقراءكانوا

والعشرببئ""الأربعمفة،ذلكوبعدالمحلفمهنة،الأمربادئ،شراءمنتعكنوفقد

عائلةولاتوجدلااغرناطةمدينةفبموأنه.لحكوميةاخيللمدااسبةومحا،73(م،دةداحأ،+أ)5

.زكريبنوعائلةفرناطاعائلةعداما،قدامىعربملوكمننتحدر

أصولمنيكونوالمالمسلمينالمتهمينأغلبأنالرضهذامننستخلصأنوسمكننا

المسلمة.لفرناطةالهامةالنبلاءعائلاتطبقةالىالأقلعلىينتمونهمبل،ملكيةدماء

وهي.هامةثرواتجمعمنتعكنوافقد،الحر-سبتجارةأساساالمرتبطةنشاطاتهموبفضل

ضوءوعلىالبلدبة.حكومةوفيالملكتةالأموالارارةفىوظائفبتققدلهمسمحتالتى

أجريت،)،ح+عداح(نكاكوامحكمةالىوالموجهة،توفواوالذينالمتهمينالمواطنينقائمة

دواوينمحكمةأرص!يفاتفيضدهممأخذهناككانتإذامالمعرفةالقائمةتلكعلىتحريات

فيكانوالذيفيقروادوفيليبأمثال،منهمالبعضمهنالقائمةفيذكروقد.التفتيش

نتالميراوفرنسيسكواضبيليهمراقبليونارروبنهواغرناطةلمملكةالعاملمحاسباالسابق

نتتميلعائلاتاهذهنفإ،نركماكماذلكضوءوعلى)02(.غرناطةلمدينةمحلفاأ+ا!(6دةم)س!إ

الىللوصولنجاحهافيالشكيعتريناأنبمكنلاوأنه،السلطةنخبةالىبعيدزمنمنذ

أنشطتهاالىيرجعذلكفيالفضلوإن،الغرناطيالإجتماعيالهرمفيهامةوظاثف

طبقةمنأصولهاإن.ذلكفيالأساسيالسندمنحتهاوالذيمارستهاالتيالإقتصادية

التيالإجراءاتخارجوضعهاقد،الكاثوليكيينالملوكزمنفيوتعميدهاالربالنبلاء

.ح"ولولا09!محأ،57483+."ا)02(
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9016.و1572سنةالموريسكيةالأقليةضدالملكيناتخذها

منوسيكونذلكبعدشيئاعنهانعلمفلابتركياالعائلةهذهحياةعنمعلومانتاأما

بعدمصيرهاهوماثم،الجديدمجتمعهافيلاأم!امااندمجتإذامامعرفةجداالمفيد

بالمثاقفةلاأمتشربهانوعيةعلىالتعر!علىيساعدناسوفذلكأنشكولا،ذلك

المسيحيةاالإسبانيةالإجتماعية

فقراقد،دوفيفوروابريالثابناءأمربحأ!!ح(30س!4أعأ"ملأ)4تاربياادوفكارلس

رسائلعذةحاملاغرناطةالىرجعقدباسكيأصلمنالفارسوهذا.منفاهافيالعائلة

الرسائلعلىعثر،التفتيشدواوينمحاكمطرفمئإيقافهتموعندما،فيقوروامن

عليهاماباسترجاعطولبتالتيالمهمةالشخصياتمنوعددالمتهمينمنعددالىالموجهة

محرضبأنهواتهمالتعذيبالىخضح،بشيءيعترفلمالذيأربياتاأنإلا.أموالمن

أملاكهنصفبمصادرةقرارهاالمحكمةأصدرتوقدآ(3مه،لمالالأأ)أ*لا!704ومعين

افريقياقلاعاحدىفعامنهاالأولىسنواتالخمسيكون،سنواتعشرلمدة،بالإبعاد

)21(.الشمالية

امتثل1733جوانففي،نوعهامنالأولىتكنلمالقسطنطينيةالبمالهجرةأنإلا

الذيللقراروفقابالنفيعقوبتهبتقملمأنهوصرح،ببرشلونةلمحكمةاأمامارندادوفيليب

ليزورالقسطنطينيةلىاومنهاإزميرلىاتحولوقد.هرطقياباعتبارهبحقهلمحكمةاأصدرته

الماليةالمساعداتبعضعلىالحصولكانهدفهأنادعىوقدفيقوروا،آلأيعائلته

بتبنيظاهرياوقامإزميروصلوقد.يعيشهاكانالتياليدوضيقالتعاسةمنللخروج

السابقالقسدوفوقورواملشوروجدوبالقسطنطينية)22(.العثمافيبالزيوتزيالإسلام

لمالحقيقةفيأنهإلا.الديانةنفستبنىقدفيليبأنويعلمببىىأنسعيدوهوتزوجالذي

وقدالكاثولوكبم.وإيمانهمعتقداتهإسلامهمنالأولىاللحظةمنذ،أبداببسولميتخل

وجودهوأتتاء.سبانيااالىورجعبهقاملمانتكرأنهغير،أقاربهمنمساعداتعلىتحصل

ذلكستمرواالمسرحيينمنمجموعةمشاركتهغطاءتحتالمدنعديدزار،الجزيرةشبهفي

وقد(لمنشقينواللهاربببنملجأدومانتكاقدلمسرحيينامجموعات)إنبرشلونةوصلأقلىا

.ك!ااول.،+أ.؟س!سا.2677)21(

!.ير!.مزاثههاالاهلا7ا،ح*لا4لاحهك!أ+ص!+كهعلا15كه4+ولاثه5لاكه5ول+لا+أ5أص!لالةلألاكاس!ألألاك!7ااأس!)22(

3أحاء9"اأ+"ح7س!لا4111أأه،ثهس!3؟لالملا"؟خم+أح،ول81.7130،.700فى-801.
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إلا5+ه!(.)وله!مألوقونبورتوسجنف!وحبستسنوابخمسوحوكملعدالةامماأمتثلا

و!د،برشلونةقلعةفيعقوبتهبإنفاملهحوالسماالعاملمحققاأمامالعفوطلبلأيبعدأنه

)23(،طلبهقبل

الأقلية:لهاتهالدينيةوالممارساتالمعتقدات-لأ5

التيالضغوطثم،بالحرقماتالإعدالهذهاحتفالاتمنتمبمامعرفتناإشرعلىإنه

المسلغينمنالطبقةهذهبمعرفةالرغبةتبرز،لمجموعةاهذهعلىالتفتيشمحاكممارستها

الكاثولوكيالمجتمعيالإطارداخلذلكوبتم،سراالإسلاميالديئجممارسونالذفي

الكافيةالمعلوماتنملكلا،الإشكالياتهذهلمثلوأنهعشرالثامنالقرنأواشلفيفيالإسبا

الإرعاءاتفييتمثل:أحدهما،مصدرينعلىإلاالإعتماديمكننالاوعليه.لذلك

الثائيالمصدرأمابمدريد.التاريخيةالوطنيةالأرضيفاتفيالمحفوظةالضرائبية

مختصرةيةرواوبتضمن،بفرناطة"الموريسكيينآثام"نعنواتحتصغيركنشفيفيتمثل

أشاءبغرناطةعليهملمحكومواوالمتهمينبالمسيحيينالمتظاهرينالمسلمينومعتقداتلعادات

مارشلبرتولومبمالخاصةالمجصوعةفيمحفوظالأخيرلنصوهذا.الفترةهذه

صوليدادومارياايبلزاديميكالقبلمنونشرتنسختوقد،+هاه،ما،!()؟حم،الاا

)24(،تيأورفوا

هيئةأمامأنفسنانجدلاأنناهوالوثائقهذهبدراسةنلأحظهالذيالأولالأمرإن

المعتقدعناصرمنبخليطيتعلقالأمرفإن،أخرىجهةمنأنهإلاابحتةاسلاميةعقائدية

ماوهو.الإنجيليةالفقراتبعضشرحإعادةعنعبارةهيوالتىأخرىوأ!مياءلإسلام!

اذتقويماإن.الديانتينآراءبينالمصالحةتمتلوائهتحتوالذيتوفيقيمذهبأنهيعني

)25(.الذكرالسابقالكنشفيالموضوعهذاحوليظهركبيرةدلالة

.*ول)ول.4.؟محأ.2677)23(

.ثه37.لا+لأحس!53ول؟3أهأ،س!ا07)30!!7.)!،+حةلا3خأأم15ا!ل!م!س!353ص!4ا30لأ+53أ5ح30س!4(24)

453!+ثهثها1+ل!حلاولاس!5حا"أ!+3لا3الا+ثهول)س!34)؟أه*)3:7111+هح،3!"*لا!كا+لاكلا،ح+ا!!(!

4حي"ثها)ه!س!،8-9791)5.

ثه.ا47أ043+حنأ9لا5+5ه،+ثثااح5ه،+لال+ه4ح4حإ*ثهفى!أ43س!لا،+3؟ثه+55؟هول+،+أثم+ا04ه،ص!)25(

س!لا4+أول0+لا!4ح304؟ءأهس!مثهولثه3ألأثه404ثه23!!+هء4ثهها30.3+لالا30352لأ،+س!4ثه3

س!س!ص!3،وله+133،لاهس!ثه+5كهس!"ثهس!37أ!شألأله5يألاس!304ح3+ش!،ءه+ه،،،أمس!3+ح؟لالمة34كةلاول!*أ3+!

س!ها،كهفىهه04+3+س!30+لالاكلا،ولحح+حم+هأثهكهلأثههكأهثلأ،كأهأ+ولس!4أ+اشالمةس!ولس!!هلا!ح5ثثأ3.3أ+3ء+س!،

أ+ه،ا+لا4،4ول!ث!هس!3+لاظالمةس!4لانجشأحلأ0111،،
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التيالوضعيةبأنالقائلةالفرضيةلاستبعارقاعدةتصبحأن!كنالكلماتهذهإن

الأخرىالإسلاميةوالمبادئفالإحتفالاتللفاية.سيئةكانت،لمجموعةاهذهتعيشهاكانت

شبيهةكانت...(آخرهالىوالصلاةوالفسلالدفنومراسم)كالتعميدتمارسوالتي

أنهيخر،عشرالسادسالقرنخلالالموريسكيونأجدادهميطبقهاكانالتيبالممارسالت

دلالاتهاعنابتعدواكلماذلكحصلوقدالممارساتبهاتهالإحساسنتاسوالزمنامرورمع

)26(.الأصلية

الخطعنبعيدةأنهاإلا،هرطقيةأفكارعنيدافعونأنهمنشكلافإنناذلكضوءوعلى

فالتقاليد.مسيحيةأصولذاتعناصرعدةتضمالوقتنفسف!وهىالصحيحالإسلامى

وهويمتلمالمسيحأنيؤكدونالمتهمينأنالا،المسيحبصلبالإعتقادترفضالإسلامية

ذيوكدليل)3،"ح!"صأ(.شاشايسمىنزيهوغيرصيادبرجللهمشبهولكنه،الصليبعلى

لمالمسيحأنذكرتقدذ!لملا(4عول،+45ح)2فرنندازماريافإن،النطكيدلهذاخصوصية

لديهماكانا،الصليبعلىالميتوالرجل،شاشاأنحينفي،رجليهبأصابعالبصليكن

قبلمنالصليبمنانزالهيقعلمالمسيحجسمفإنذلكالىوبالإضافة)27(.البصل

دفنه.تكلفةحتىسددواقدوأنهمبالقدسمرواقدعربنبلاءأربعةقبلمننماوإامريديه

نأويعتبروننيةالوحدامعتقداتهمويؤكدونالتثليثوجودينكرون،تصريحاتهموفي

لاوهم،مريمبناوهو،وقديساعارلانبياسوىليس،ص!2لاعليهأطلغلذياالمسيحالسيد

.المقدسالقربانفحالرببوجورولاالمقدسبالقربانيعترفون

فىولدالمسيحفإن،للبعضفبالنسبة.حولهامتفقينليسوافهممريمبكارةوبخصوص

وأنأرضىغيرتدخلأييوجدلا،الآخرللبعضوبالنسبة.المقدسالروحبفعلمريمبطن

لاحظضقدأداهسأ(3أ!4!،حا)ء!اكاردياكلويالأستاذأن.يوسفالىنتسبلنبياأبوة

بكارةبخصوصلمجموعةاداخلمختلفينرأيين،جورالموريسكيينشكاليةاحولساتهدرا

تجاهالموريسكيينلدىمتباينينرأيببنوجودواضحبشكللناتؤكدالشهادات"كل:مريم

علىحافظوافقد،اسلاماالأكقرالمناطقوسكانالمثقفونهناك،جهةفمن.مريمبكارة

ومنبكارتها.فييعتقدونوهمعنهاوالدفاعبلمريمباحترامالقاضية"القرآنيةالمعتقدات

ولقأ5!س!الةلالا!3أولإس!.ولأ+!ق70433+ثه.اثهسأ5330+أ3ح545150+أس!03لخصوصابهذاجعرا261(

س!4ل!3ثهثه+4ثه.+لا!ء3(اس!5أك!+0س!54لا4+أ*4ح51)5،54س!3ولثه4ء)لا68.

اأول*.أول09طظص!.3227،+550.!2)7
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لنتمدةرعامةسوىليساليهمبالنسبةالإسلامكانوالذيالآخرلشقاهناكأخرىجهة

وقد)!2(."المسيحيينلمدارضةوبكارتهاالدذراءمهاجمةخلألمنالمجموعتينابينلمجادلةا

واحدةعذراءإلايوجدلا!االصورعبادةتجاهالرفضبموقفبالتظاهرلأغلبيتهمذلكسمح

لأنهمللقديسييننصلىلاانوجبوأنه"خشب()منعصاإلاهيماالأخرىالصدروان

لمعتقداتاتهلهاسكأساحصأ(43الأداألأءامولس!4م)3فونلوصااويقدر)92(.."..خشبمنصنعوا

للتقاليد.ومحاربلوثريةأيضاولكئسلامبماطابعذاتفقطليسانحرافاتارتكبواأنهم

يوجدكان،الكاثوليكيةالكنيسةقديسىضمنأنهيؤكدونكانوا،ذلكالى،بالإضافة

ذلك.علىكمثالأس!ءح()!اسيسلالقديسةويقدموندبنهملىاينتمونمنهملبعضا

الإسلامأنمفارهاخاصةرخصةأنفسهمعئللدفاعيقدمونقدالمتهمينبعضوكان

عليهم،المفروضةالدينيةبالممارساتالقيامأخرىمجموعةلنفوذالخاضعينلأنصارهيمنح

الاعترافأنقالوا"لقد:التقيةإنها،قلوبهمف!الإسلاميةعقيدتهمبجذوةاحتفاظهممع

)03(."لمسيحيينلترضيةذلكبننمأنضربطةمحمددينمعببعارضلالقربانو

الديني:التوفيقطاهرة11-

لاالتيبالخطوط،منهمالرغمعلىوهذا،طبعتهمقدللمسيحيةلمتصنعةلممارسةءن

التجربةديالدبنيالتوفيقظاهرةعنهتولدما،هو،الإسلاميةلعقيدةالىحتمانتتمي

تشعركانتالتيالعزلةمأتاهحتماكانالتطورهذاءنالموربشكية.لمجموعةالدىلطويلة

لمجددة.والجديدةاالتأتيراتتلقيعليهممنعوحيتالإسلأم.لبقيةبالنسبةلمجموعةاهذهبها

الأخصوعلىالإسلاميةالعقيدةيعرفونالذينالفقهاءوجودبالإعتبارنأخذأنهنابدولا

ناسخوذلكذكروكما.حولهممكانكلفيالموجودةالمسيحيةللثقافةتيرالحتميالنطمنها

الخرافيةللرواياتكبيرااعتباراأعطواقدالمسلمينهؤلاءفإن،سابقاالمذكورةالوتبقة

33(.)س!أ+ه+همحالساكرومنتنصوصفيلمحررةا

عددبينجذاوتيقةعلاقةإقامةمكاننابإل!(40لأه)!مء،+!س!اولالكنتاراقودواوحسب

لكتبوا)1588(!سأ(+عداه)!+!أ!دا+نالاتور-توربيارقنصوصف!الموجودةلآراءامن

.صأ.للاحأثثهااح،!75أ!95لاص!3،ص!لأاحأ،،3+س!3:+ول35،،!ول+!،+س!أهأه،+خأ4!را!(41و4-أ)0!.(82)

حم!.+أ.4سأ!ح.3732،.55+0.(2)9

ثه3.7.حثه+ثهءكه5لأ5!3أأ،ص!ا20!اير!،055أح،.(03)
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عنتدافعالتىالنصوصفيوكذا)9915()س!أوله+همء33(فبمعليهاعثروالتيالمرصدة

بأنوالقاضيالمشتركالرأيالمؤرخينلدىيوجدوعليهعشرالثامنالقرنخلألالمتهمين

)ء405+هاولستيودوكاالنزووالمترجمالطبيبصنعمنهيالمزيفةوالنصوصالوثائقهذه

.نموريسكيانلإشاوا،31؟أالاا(س!4)ثه+لاصآدولوناميكالصديقهلىاوجههالتيوا(لةح5أأ115

غيرهم،منتعليماالأعلى"أنهمالىيرجعالخداعهذاسببفإنالمؤلفلهذا!بالنسبة

بإمكانهموالتيمأساتهملتسكين،خدمةأكمروأنخسرتقدقضيتهمأنأدركواوقد

الجديدةالدينيةللمبارئالمقدسةالروحمعالمتلائمةالسلمعمليةفيالمساهمةهوتقدلمجها

)31(."الشعبينبينمنيعاحاجزاتشكلوالتي

منأنهبلشك.ولاالدلالةنفستكتسي،1727سنةالمسلمينهؤلاءمعتقداتإن

،س!40!حأ!()3+داطدولوناديافوحالةشأتذريتهممنكانواهؤلاءبعضأنجداالمحتمل

نأ3!ح(إأ)115كاستبوعليهمأطلقالذينالممهمينبعضأو،لأسقفيةادارلدىعدل،هو

بعضلدىصروفةشكولاكانت،بالرصاصلمجقدةالكتبهذهضمنتهاالتيالمعتقدات

كارلوسالمسمىوهولمجموعةاهذهعتبااأحدلدىالعثوريبينهكما،لمجموعةاهذهأعضاء

)س!أ+ه+!ح!3("الساكرومنتلىاجعةالرالكتباهذهعلىلمةصأ(3ا؟5س!44+!لا)لأئهزاد!مندا

.)32(

وروميفالكاستيودالالفاروفكربينالمؤلفينبعضبهايقومالتيالنطئيفعمليةإن

الثامئالقرنخلألالمتهمينالرجالعلىتطبيقهايمكن،والإنتحالالتز،يرعملياتفيلونا

الإسلاميةالمعتقداتبينالتوفيقإنلإختيار.وشأوللألأ،!3الح)ح،+كهأالدبنيالتوفيق:عشر

كامل.بشكلالإتتينطرفمنقبلقدكان،للديانتينالمشتركةالمعتقداتوتطوير!المسيحية

المسيحيةولادةفيوالإسلاميةالعربيةالسماتأمنهالذيالدورعئالدفاعهوفالاختيار

)33(.والثقافيةالعرقيةبالأصولمطالبةاعتبرما،هو

فيأبنائهمجادماشمخلألهامنالتىبالطربقةملاحظتهيمكنبالأصولالإعتدادإن

حتىالثامنةسنمنذعبيدهمأووعائلاتهمأبنائهمتعلمفيمحتاطينكانوالقد"الطائفة

لأ.ل!لأهلأهولحا،+اة1،كلله،أوله،3أ!ثهس!304))ك،303س!!+هأس!3ولس!3"139لأمأل!1لأ)(،.!.1ول(.(31)

مرتحم.غير.*ياول".كاأط22،!)32(

ع.م؟لم!ح+لة)75)،"3لأ3ألاظ%5،)ح+هأ؟3ح5ل!م+ثهلة4أول5!)357؟4اححإ،بةأ0151ل!3+حلمةس!4"()33

ا.3!،ر،
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فتحبعدبقيتالتيالعربيةالسلالاتمنأنهمإياهمملقنينعشروالرابعةعشراالثانية

)34(..."ينقذهمسوفالذيبالق!كيدهووالذيمحمددينتبعوااقدوجدوهموأنهمالمملكة

الرسمبمالدينطرفمنلهخضعواالذيالطردنتيجةسوىليسالدينيالتوفيقإن

الإجتماعيةللهيكليةالنهائىالإلغاءطربقةفيملياوبتأملنا.مكانكلفيوالموجودلمانل

فقد.نهائياعليهمللقضاءبإجبارهمالشعوروبدون،يعينت!ونهاكانواالتيلدينيةوالثقافيةوا

الطريقةوبهذه)35(.المعتقداتجاندماخلالمن،جزئياولوالروحىنزاثهمنقاذاحاولوا

فييشبههاماولهاوحيدةليستفإنها،المحاربةالدبنيةالمجموعةهذهنئخركحتى

)36(.لمرتدينالليهودالتوفيقيةلمحاولاتا

ليبئ.نقسيمحدوثملاحظةبمكن،الجزيرةشبهفىالموريسكيةلمجموعةاتاريخوطوال

عنحتىتدافعاستقامةأكثرمواقفجانبالىالتوفيقيةنحوالواضحالتوجهفهناك

يشكلالموقفلهذاهاماتأليفاوإن.الدينيةالممارسةعلىللدفاعكوسيلةالإنتفاضة

التبىالاستجواباتطوالمنهالتحققيمكنناكما،لمجموعةالهذهالثقافيالرفيعالمستوى

رأيننتماركإننا.والكتابةالقراءةيعرفنبأنهنصرحنفقدالنساءوحتىمعهمأجريت

تاماندماجااتعيشوالتيلمجموعةالهذهالتطؤرظاهرةموضوعبخصوصيبلزااديميكال

تكمنالحقيقةإن.الثقافيةلخصوصياتهانذريجيوفقدانخسارةمعالمسيحىلمجتمعافي

جديدومنمنهمالبعضكانفإذا،نشاهدهسوفكماهذاومع،التيارينهذينبين!كولا

في!اماالإختفاءالىينتهونسوففإنهم،التفتيشىدواوينمحاكمسبونفبمبهمزجقد

للبلد.لدينيالملعاا

:بالإسلامالتاثروإعادةاللاحقةالحياة12-

والتيالأشمخاصهؤلاءحولالأنباءإن

ولكنأ،الحكماصدارمعتنتهيلاالتفتيشى،

عنهممرجعياتعلىنعثرمازلنا،عليهمالحكم

.لمصدرانفص،ل!اغ.3.شالةمماغخأفي3إشال!ا،نم%افى34()

لمصدر.انفس!3.ما،اصأ+ا،؟ا،حفيا،)("اماظاح7)35(

ا،صأا،+لةه،5لأخ+ول3ا"لةشأا،11،7،أم1ر،71".2)36(

ح3!اط111،+س!34!+3لاص!+ه!اح)1)،11ا،م!اخألمة،أ،،+ح1،

محاكمبأرشيفاتعليهاالعثوربإمكاننا

منسنواتعدةوبعد،العكسوعلىبضا

نألمجكننا،لصاررةالقراراتاخلألفمن.

ول.،+ه*أ-،لا!ولئهمألم7ط؟هز"لانحأ،،ح+75صام)،فيفي

152،ء).5!ثهح+ط63زه،اعةسا3نجأ-لا11،*)،شاا1ااة

ثه"أممهلاا؟!ر،،.1440-4ي!..
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التوجهالمتهمينعلىوحبالتيالجهةحمرركانتلمحكمةاأنكيف،العقوبةأداءبعدنحدتد

كسبعلىوللعمل.للإقامةغرناطةمدينةخارجورجهوتكانواوعادةصها.لصامةاليها

الأماكنفيأنهغير.جديدةمهنعلىالعثورأوالقدجةمهنهمممارسةحاولوافقد.حياتهم

كما،يومثذلحاصلاوالأذىالنتمرورلكللفداءاكبشأصبحوا،فيهاللإقامةاضطرواالتي

منحياشهمقضواقدمنهمالعديدأن!سنةثلاثينمنأكثرخلالنلاحظأن!كنناأنه

التفتينتى.دواورمحاكمسحونأوالملكيةلسجونافيجديد

الرغموعلى.المتهمينعلىالنميمةعلىبالحث!ضيقرارشتمرتم،مهـ17سنةففي

العامة.المهنوممارسةلحدي!املابسارتداءعلىاستمروافقد،عليهمالمسلطالتحديممن

اليهمووجهالغراماتعليهمسلطتقدمنهمعدديوجدكان،المحمد-لنهؤلاءضمى،مئ

هرطقيةقضايانتيجةتهماأقلعد،للمحاكمةخضعقدنافاروفمالروذلك.بسمبالتوسح

ذلكوتم،الملكيالسحنفيموحوداكانعندماوهذا،1757سنةلإسلاماممارسة!اعادة

سنواتبثلاثحوكموقدوالنتحعوذة.بالهروبتهمهاعندماغرناطةمدينةقاضيطرفمن

مئخروجهبعدفيلكالقيامعليهوجبوإنهالتحقيقلدواوتتابحمنفردحبسفيسجنا

)37(.الملكيالقضاءنتيجةمسجونايوحد)*أ!ح(حيثقالس

فقدتا(وفيليسياولارنرداوجوزيفااتايال)وهنلارادولأنريكيالأربعالأخواتآما

فيأما،)130!ح!رهأ!(موقعفيلصيدليةمالكاتوكن17270سنة9فيبمالفا.ئوقفن

ماالعمرمنولهنعازباتوهئالتطررزمافة!ارسىأصبحئأنهئلوحظفقدأه!7سنة

ءل!!اول7محأ+ححأء4)-ول!7ثومانلوزانتفيساالفاروبهنوشيوقدسنة.!6374في

نتمحمياكلنلاأنهنإليهنجهت9التيالإتهاماتسينومن-لاحقاننكرهسدف!الذمحاح!!(

حكموقد.الإسلاميةالطريقةعلىمصهـلعددنالغسلمظاهريعضيطبقنوأفمنالخنرس

تفاديتمأنهيخر،دوكاب24غرامةمنهنواحدةكلتدفحوأننفيسنواتبأريععليهئ

اخرلاتنساءهنا&،السنةهافنفسوأتئاء)!3(.جداالمتقدتمسنهئلكبرنظراالنفي

سكانمن،أحذط!تأ(4!كهمحه2ثةأ!ديازوساترشىبريالافا:أعلاهسةاللرافيفكرت

لاوأنهمالنت!اذةالتقاليدابعضممارستهماسببوهذالتهمةاسنفسعلياحكمقدضناطة

!.-!2!دئثاص!لا)37(

نف.المص!)!3(
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)93(.لجواهراوحمللحريراكلباسبهاالتزينالمتهمينعلىتخربملتياب!لقيوانينيلتؤمان

334لأاع+؟،قا)س!4دوفرانتاكلابريالفرافي4(أ!ولأ3انمتاح،!خأأالوصافا+ب.أفا/

القاطنتيننازخيمازفارننداومارياملتت!ورالأخواتاأن"لتفتيشانريوابلغأفقدل!(43!+ثانم

واثناء.الاسلاميبالدينلارتباطهماألفضيحةالىتؤدفيباقتر.احأتجاهراأتهما،بغرناطة

قدكاناذابأنهمابالقولنفسيهماعنرافعتا،0176سنةنمخكمةاأمامقضيتهممداولات

التيالعقليةباتالاضطرانتيجةوهذا،"بذلكايشعراأندونارتكباهفإنهما!ذنبااقترفتا

جيرانهما.قبلمنضدهماالسيءالمسلوكأخدثهالذ.يوأممالفقزبسببقنهاتشكوان

)014.لذلكحججوجودعدمكابسببولاتلمدااواوقف!حهماسواأطل!ذللث"ف!وءوعلى

دواوبررمحكمةأمامامتثلفقد+!لا)(آ،با!ولولأ)آحأوللال!فوفياأفسئتين؟!خوانأمال!

أطلقوقدأصولهإخفاءبفرضوهذاعائفتهسمارتغييربتهمة.أ-744سنةبمرسيةلتفتيشقا

لياسمدينةيقطنوكان،)!دال!(أول"2س!4ا!37)!اعوللولدوفالنزويلارويز"جواننفسهعلى

اتهمومدأ.737سنةمنذالكنسيلمحفلالدىعمومىكعدلمهنتهيمارسأينكس!!!)3

الأوامرواستلامالرأساكليلحفلنجازاوجوبمنهتقضيوالتبمالمهنةهذهبقمارلشه

التعميدطلبأنهبل.العائليةأصولهفيهأخفىالذيالوقتنفسفيوهذا،الدنياالكنسية

لتحريرعديدةموادبجمعهأيضاأتهموقدمطلقا.تعميدهعدمنتيجةباقخزيغحعر.لأتة

)4+أ،3دوفيلانيوفاطوماس*سان-حياةحولعمكغابةبذأء-فيوأنهروخانية"أشياء

بأيةيقمولمجاهلرجلأنهادعائهمن-الرغم-علىهذأ309+هلأ+(ءثهء4ألأاحلاذكا7لمه

أ.)41الجرائمهدة-اكلفهياقنراخ"وقد:إصر،سةدرا

سنةففي.دوماند!زافيسانتلاعيفاروأمثالعدقيةمغامراتسةالدراف!تركنالقد

بتهمة،مقيماكانأين)س!س!53(اورسبمدينة"العيانشهودمئالعديدبهوشي،أ744

قد.أخرونعيانضهودنوكااح+هشأس!3(.ا)ثه!أ3لهمللمففوربهابشمحلانكاألبسةحملد

هذهكانتوحيث.أورسمدينةفيعموميةمناصبيحتلونعائلتهمنكبيراعدداأنلأحظوا

منحتلتيواوقاليرااورجءمراأ،س!أولهح(ألا؟ولالأث!أ7فيلاردالكونتا!حكمتحتلمدينةا

.1744مارص25بت!ريخالعقيدةقرار،601-401عدد!نف!هالممدر)93(

!حط..0،3732+55،نفسهلممدرا4(0)

؟ءصا.0،3373+35.نفسهلمصدرا4(1)
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المناضببهذهب!لتمتحلاالقاضبئالأمرإن.بلديةمناصبعائلتهأعضاءمنآخروعددلا"لفارو

أجبرتوالتيالمدينةفيالكييرةالفضيحةءوركانمتلجواهراوحملحريريةألبسةءوارتد

)42(.فيهاالتدخلعلىالتفتيشوينر،1

لبأفهالمتهمكلإ(4ث!ص!م3لا!لا)،3سيفورااندراسبلمحكمةاأمامامتثل1754سنةوفي

حيثأورسفي-مديئة؟جتامهمةشخصيةكانالمتهموهذادمه.وأخذطفلقتلعلىحث

نثبت،لمالإتها!اتهذهان،منلرغم-اوعلى.أفيلارءلولاياتلعامالمحافظا1مسؤوليتهنتكا

شخصيا-)43(..!بعدبهااعتوفالتح!لتمهمةهي9الإسلامىالدينعتباابتهمةعليهحكمفإنه

أتبا-عبإعادةمتهما،إلتفتيش-دوإويئمحاكمشجوتفيعليهعثرناذلكمنسنواتأربع

المؤيدالسجنبعقوبةالمرةهذهعليهحكموقد.لاالباطلةالمعتقداتوممارسةالإسلاميالدين

منهاالأولىسنواتأدى-الخمس!قد،9للففرانقابلةغيروه!فيهاالرجوعيمكنلا،التي

9175.أكنوبربقاريغ-14ديافؤ-سانبكمنيسةلإصلاحيةإدخالهتموقد.الزئبقمناجمفي

،وقدبالعفو.عنه.-إذنعلىالتفيغقدواوين-فطعىمنالدينبتعليمهالمكلفالقسطلبوقد

القيام/اليالمتيهم!جبما.؟-وقيرالؤثبق-!في-منجمخمس..سنواتالىالحكموتحولطلبهقبل

لفارواطلبذلكمبئش!بواتيلايتوبعد)30!7!س!اولإ:القصبةفيأنجزتلتياالتحفيربأعمال

وجدحيتإ!53()!7أو!رقيفا،مدكلةفىبلإقامةالتفتيشدواوفيمئالعفونفسهتلقاءمى

)44(.عائلتهحاجياتتغطيةمنسيمكنههناكشغلا

،أخرىمرةوارنجكبوهابجرائمهمامجترفواللمتهمالت-الزين-المطولالإحصاءهذاوفبم

المعشراوالخطمرةلرلييثةالنعاج/بمثابةطويلةورلمدةاعتيرواأنهمنستخلصأنيمكننافإنه

منلرغمعلى،أظهروهاالتيالفائقةالقدرةملاحظةأيضاولابد.لمجتمعلبقيةبالنسبة

تجاههمحافظتقدالنبلاءطبقةإن.مهمةومهنمناصبالىللوصول،الإجتماعيالرفض

العدالةبداخللهمسمحتأولخدمتهامنهمالبعضانتدبتعندماتعاطفاأكثرموقفعلى

التيالعقوباتكانتإذاوحتى.المجتمعهياكلصلبفيكبيرااندماجياتوجها،الملكية

مئالرغموعلئ،جداقاسيةتكنلمفإضاأالخطيببئةنفسارتكابهمإعادةبسبببهمانزلت

عليهمأشرالذيالأمروهواحياتهمبقيةطيلةلهمالتفتيشدواوينملاحقةمنتألموافقدذلك

/.ظ.لخاصابطابعهوطبعهمتماما

.!حصأ.03736+1501نفسهلمصدرا)42(

.!مصأ،3732ول1350نالسهالصلر)43(

.؟ساط2686،س!26و7،نلسهالممدر)44(
912



13-النتيجة:

فيالمورشمكيالوجودبخصوصالآراءصعضنخرقأنففطحاولنا،الدراسةبهذه

لهذ.،القدمفيالضاربالوجودإنومفادهامنتشرةنتكاالتىلآراءاوهي،لجزيرةاشبه

علىللمحافظةقالررشأيضاكانواالموريسكيينأنكيفلناببينقد،المسلمةالنواة

الذيالوأينؤلدأتنستطيحلاإنناطوريلة-فتراتخصنربتهملىاذلئهغبلاوإشهممعتقدا

فييمصضح.معالتكيفعليقالرةليستالاقليةهذهبأنوالقائلالمؤلفينبعضاليهذهب

الهويةعلىلمحافظةوا4بالمجنفحولكئبالعرقمرتبطاليسالمشكلإن)45(.ثقافبةتتائية

كانالمماثلةا!ةوضاعهفهوفياجمتصاديءالمستوىعلىأساسابتوقفوالدينيةالثقافية

لمجموعةامذهممارساتبيننلاحظهالذيالتصالرإنالسلوئ!نفسوالمزريسكيينلليهود

هذتحالةفيالفرقولكن.أهميةنوأمرهو،المرتد-شاليهودلمجموعةآخرىنراةرآي!

كانحث4الإسلاميالدتباساعالمتهمينتجاهالتفتيشمحاكمموقفث!والمجموعتبين

)46(.حداصارماكانفقداليهودمعأما،والتسامحبالرأفةمتسماالموتمف

منلأولاالثلثخلالنيالإسبالمجتمعاأنكيفآكدتلعدليةايالقضاوالدعاوياهذهنإ

الدمبصفاءالقاضيةبالمبادئيعلقمابكلبالحيويةاتسمقد،عشرالثامنالتهرن

حولتصيرعلىللحصولعديدةسنين،أطولمدةالإنتظاروجبوإنه.الدينية،بالأحادية

المزعف.ك!ذا

سنواتوبعد.طويلةولمدةطنينلمواامنلعديداذاكوةفيستبقىلأحداثاهذهنكرىنإ

منكبيرعددلدىالإسلاميةالمظاهرمنالعديدالإنثهليزالرحالةلعضوجد،اخرى!مدبة

.الا"شخاص

-ها،سياليرا4دافايال4د.

ير4بمرمااتهنرمكةجا

مرو،لثالثابزءالى.لخ!3هال!ه-لالة!ذمارلالا*هأولس!لةا6الةه!ل!لة+شاللا،!)اكلا!ااظا+،،اا63ول،!اك!ك)45(

32-24.

".ء4عا3لةد!.لمةأء!له*ء،وللض%ألةلأدا)3يألهده*ج!3!ى!3لةاةنميذاكتأكيدعى!ثر.تسمكنأ4)6

.8691لىيسمبر،ريىلسييدادنثتلاما-لقتييةالاهـلريخيتاشرلم!ابما،+اأ*الا+)،أخأظا،نحأ+ءلاح711ي!+-"

3"أولءه6للا".3+لة7حاظ8لاهمظول"3لةهأولأ+ء"اس!لأذمملة47571+له71+(7،)كاا،ول*!ام771،،،1(74)

"همح!ه).4+!كأأ*ه+ؤ!لاهلأص!+35"الا"ظكهلة،أأول+ألة!لأفيما،،،برلة"ول71في7،ا،+،،طلأحم1+)،7.

أء(عامم!ر.ل!8لض!!لة3زه)لة.
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،ا!جمهعاتمملأ-81اصمك!حات

-أ-

31)-(.32تمصطفىابراهيمآغاهـالحاج

!م:طالقفصاد.ينا

2،،ت(ة!يصلالعمو.ابن

17!.!.52.ةمحمد.الحقأبو

55.ث!.1.247:!لأشاا

24.مح!.)ضه(.2121.ةلا!سلطان(الأولأحمد

35.36.)ع!.25.31.32.3434.)-(.24

.3741.44

":باضاأحمد

05:الأرغونيون

51.52.95.96:ان!رشأزكيارليا

76)ت(.ه!:جيمازكيارلو،

اهـ7.41.05.:الاسبان

111:غستيليآشالم

.5.6.89.تن(لموهـسحكييايضاأنطو)اتشدلسييلآا

.6264..91.1.2.3415.75)ت(.31.31

هـ.73.84.779.401.501

72:أوجيى

911ةأولات

!67.)ت(.لمح!62.:باضاعليجأدلي

55.)ت(25:نليييطال!ا

عه.علىبنسد!باضيرضت

عه:()عاشلةنيته!ثربا

23:ت(لسلطا)اجمزببا

!ه!.!.95:!لييلبرشقاا

-131-

ثه!.37.)ت(هك!.م!:الب!لصون

!.ه!.67:!لرك!.بنصار

!م:)عاتلهمببواا

!ه.!:محمدبنصالحبوبابور.

م!95.:الييارنيوت

21)-(تميطتي

94تاثعفصون

-ح-

ا!:جيرومجان

لأأ6:لوتو!شجوت

115ةخوان!جوها

79:)عاشلهمالحجمج

عه:)عاشلهمحربون

5.6:كارلوسنخوا

أ!:قومياافستينخوان

-د-

6لمو:)عاصكهموىللرقاا

121:رلسكا!تاركياادو

121:صليب،رن!االو

عةيوسفلوارش،

أت:جيرونيمو.يورستيتومارنداالو

)ت(كث!:ركطغاسا.فبرالو



012:ماركيزانار،برا

85:نجوااترباسدو

511:لوب،دوجوما

)ت(34)ت(2121،341.:لبندففيةادوج

82:رنسنييمو،!يزود

92:دوكا!ورشلادو

8111121:بريالنما،د،نميئورا

21،23:ريماادوميديسر

1261122:ميكالاايبلزادى

74:نبرادى

601ةتخوا،بينادادي

74:كارلادفي

74:برنولوصا2،زهدى

125:دولوناخودبا

70118011901:دبازدياطو

68:)عائلة(الر،بلسر

-س-

128:ر،نحيلانيينماطوماسنسا

912:اندريساسير،را

-شا-

501.ليشارل

701801.:لب،سياناشاميز،1

68:)عائله(شري!ة

:..!.1.51529596 ،.!،ر....سب

03"912)ت(28281،)ت(.12525:صالينياك

)ت(.3642

51)ت(51،ةجونسانصلوت،

72:صوليي

-ط-

88:مصطفىطاباق،

79:الطرابلسية

-،-

)ت(31:الرحمنعبدالرحيمع!بداالرحيمعبد

37.53.)ت(.3336،)ت(.2232.:العثمانيون

26)ت(.5556.

.4781"913)ت(.4.1912.3334:لعربا

401.117

هـ4)عاثلة(:الر،سي

:13،محمدعبداللهعنان

(-)36:نودبلفرا

.53193،04.()ت82،92113:ن،طبنالفرا

16.68.601.)ت(14.52

59.هـ9هـا84.9:محمودبنحمدةافاضل

)ت(59:حمودةاضلفا

012ةاليرنتغرنسيسكي

،74،06،16.()ت143.63()ت52:وننسبلنهرا

76.68.07

123:رياماازنمرنندا

84:الثانيكليليب

الثالث:فيليب

لخامس:افيليب

-13

97.501.701

601.116



55:نونبولىتالتاا

8ةسلطاناالتاسمي

301ةليراد،رافايال،قرسيا

79ة)عاثلة(القسطلي

124:الكنتارقود،1

-ك-

37)ت(.26ةلميكاردياكا

125ةزاد،مندارلوسكا

جوليو:،ر،خابار،كا

7:شوليكيونلكاا

801

701:ن%وا،رنخوماكا

8498،:محمدحلحاابننخاسم،كاتو

51.51)ت(ةكراسكوارفائيل

91.2:دصوليداماريااشيأ،رغواسكوكرا

55:لكسندرا،كستيلانو

68:!شلةعا)!لكلياا

07:نستياسبا،ث،كما

55:نويسكبرلكوا

68:(ثلة)عاشرلكيا

97ةمنرفي،لاليبى

41:لوث،رلتباثلى!با

23:متميي،نليي

()ت58:فيلو،ينورما

12

13

801:نزولور،ندلزاما

97:تومسانمانويل

8468،ة)عائلة(مح!وظ

52:شابادمرا

9596.:أحمد،نمرا

)ت(41.35:لسلمونا

47،501:لمسيحبونا

07.501.!)ت12.35:نربييلمفاا

7:تينوسمورا

07:(ميرلةا)يسرمو

21")ت(.913.13.91،هـ.5.6،ةال،ريسكيوت

)ت(.28.9231،)ت(.2626"25")ت(.22"21

43.94"42.هـ3513713(134)ت(32321"

53.54.56157.58.06.61،إت(51521.

.62.63.64.67.73.76.78.08"81.87

50116011.701.113.123أ"7940.

013

801

52.46:رنليسكو،غاما

42:مرها

48.68:(ثلةعا)وسهر

27.31،)ت(.22.25،2626.:الرابعهنري

45.46.47)ت(.32

34:نوعي!ليصا



المحنىافيةأ!مامحنأصم!ضاف

آسيا:س

07.!.!6)-(.5757..مح!-غم!أرا

!:زليلااا

121:زسروا

92.0313.هـ2..2526.ءأ.31تشانياا

.554.!.4247.48.!3..36.م!32..)ت(

62.+.97.!51.128

كك..م!.27كز..24.!ج.!.2أ:نبولستاا

هـ65.0.!.!.ه!.!.55

)-(أأ:لاسمكعلريةا

7!1.901.012:انت!ييلية

ع:اليكمت

18ةا+ساض!ل

2)ت(.2ء25.52.54.لأ)ت(.12:الآنلست

!5.06.ك!.74.97.0!.ث!.مه.مهأ

كد.!ه:انككترا

13.27.35.ع!.73:لملدبا

لأ.!يأ28:ألرس

-97ايطاليا

)-(3.!أةالعالىالباب

باهـس-عح!

-م!بجاية

!.!.21)-(.18.ةالمتومطالأييضاليحر

97.5!أ

البرتغال:ه!

مححأ.أاح9110:ررضلونة

ث!36.37..ت:بر!طانيا

!:بلفراد

هـ5.)مح!.!94.52.54.575.!4.:بخسيه

.06.6176

!:لبايدةا

ك!.ه!37..ع.كلى!.أ2.:لبندك!ا

118تبنوس

37لأ9:هـمكيجمدشو

16:ييتا

-!-

ح!أ8.حعه!.83.:شكيا

:!توش

-ء-

116تطالغاحل

04.41.94.51.52.)سم.636و.:الجذانر

.55.56.5757.)-(.5858،-(.95.06

.61.6796

911:خوة

!.!ةالضاتيةالدو!ة

لأ--34



83.84.59:نزغوا

54:شتة

6167.)ت(.58:سرتحسطة

!رب:61سبة

-شى-

65ةشرشال

3643.47.62.:اغرجمقياضسمال

-غ-

94.53.61.)ت(.13.1421.(.-)أأ:غرشاطة

.63.07.74.75.7!.08.50160.1701.

.801.114.115.116.117.911.121

هـ12أ.27

21.25.26"هـ2.92.03.31)ت(.ةطرنسا

32.35.36.04.46.هـ4.63.64.73.97

73:نسانملور

65:لونياتاتما

65:لظالةا

32.04)ت(.2331.ةالكلامرة

123:لتدلمرا

701111.:قرطبة

135-

911.121:القسطنطينية

84ةقشتالة

-ك-

16ةكالنلرا

012:كوانكا

37ةمالطا

127ةمالثا

:47المجر

23:الديتة

:25)ت(.28.31.32مرسيليا

18.97ةمصر

:03.95المغرب

هـ1.22.25.35.54.55.أ.6:العربىالغرب

.56.7687

32ةمكة

27.73:مونبليى

64.17:مولندا

31:لعربياالوطن

91:التحدةلولاياتا

5426.:،مران



لمنشولمأتالكاملةالتالمة

لمعلوماتافىالعلصيللبحثالتميصماسسة

التاليةهالثلاثالعلميةالر،ركات،كرامنش!داتناالجم!ءحاملةقائمةهنانثبت

االنهاربية8التاريفيةاالبلة4ادلى

.0002(-)7491ع!دا155اليرءالى7491بانفسل41فيما4صردمنضمنماظمر

الكثمانية8للرراساتالكرييةالتاريفيةاالثلة!ثانيا

محردا.07أ:599شةتاسيصمامنرمنما4-صد

4مات،الصهالتمثيقالارشيفالكرايةاالثلة5ئالثا

.9991فمبىنهفي5.6الكرداقرسي!رر1(،أ-899)799)عراد4منما4صرقرر

التالية:السلسلاتعلكلتت!زءفمبمللكتببالنسبةاصا

وتركياالعرييةالبلاد)6السلطة-أثناءالمرييةالدلا!اتتاردخ14السلطة-

المعاصرةالفترةخلالدافريتهياالمثماني.العهد

عنجدكدةمصادر)7السل!صلة-العثمانبة.الاثار20الصلسلة-

العهدكنخلالالعربيةالبلادتار!خالأندلسيئ.الميريسكيىتاريخ34الصلسلة-

المعاصر.4الحد!ث4
الع!ومفىالعلميالبحث4السلطة-

أطر،حات81السلسلة-.نيةلإنساا

لبعمىت!دكركةكتي91الصلسله-ت.والمعلوطالتوثيق50السلسلة-

الدوليرو.لأعلاما

الكثمانبمالكم!اثناءالكربيةالولاياتتا!يفع4ال(دلىالط!ملة

:تايقللمؤاعهالأ-أ

8112،لماص4فمااقامةمي،العثمانيالعم!فالااثاشقمااصحاد،العرصةالىلىكات-أ

.8491،نقليزية(رالىرالفهنسية)بالعربية،ص412)3ب!،ص061

افيا.،3،الشانيالعمرفياثانقما،محاد!الكرييةلدلأكاتقتحادكة41االياة-2

8691.،زغ!ان،"الىتقليز!ة(الفرنصية،)كالكربية،التميمبمابليلعبرتقربد.،بميص،079

صنهـ4،91صنةحامعركر"ا!نعق!العثمانيةاصات4للرالعااليةاللدنةتمراصمال-3

)بالأنقليزيةص،183التميمبم،ابليلد.كلبررتقرب!بميالعثمانى،العمهفيالعر!يةالىلاكات

.8691،زغوانالتميمكليسسهمق،(،الفرنصية

ممي،ص6801،)مزاء3العثمانىالعم!اثنا+العد!يةالهلىكاتفىمتمامية41االياة-4

.1هـ89،نصته،(،الىئقليزبةصيةالفهة،)بالكربية،التميبماالليلكهر.دتق!يمر

،تقري!ممي،ص029ابزا،()3العثمانيالعمرائنا.العرييةالهإكاتفيالفكركةااليا--5

.5991،انكا4التميمبم-سسةمق(،رالفرنسيةالىئقليزبةفى)بالعربية،الت!يمسابليلعبر.!
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العرجمةالهلاكاتفي4!ةال!+ااالياة"صنالعثمانيةاصاتلل!4الراييالعا!ىا!قسراممال6-

.2991(نقليزيةالىارالفرنصية)بالكر!يةص،068،العثمانيالعمرائنا.

خلألالاحمرفىالبعر"الرلينرافيةالكربيةا!ق:منالكثمانيةامات4للرمسا!االكا!بماصز!رااكمال-7

.(4991ت،1،ناكر)ةنبملعثمااال!مر

فلالالعال!فىالعثمانيةامات4الر،ضعيةهلحهالكثمانيةاسات4للرالسادسالكا!بمسها!قاعمالهـ-

6991.،11،لاكتهيرممتث!رصةتان،-التميمىتمة-5245،ا!اضيةصنةالثاثهن

سادص/ص،036،ا!أ،4،بيةالنمضة!رفسق،االسي!يراالصلمرن،لحهالثانبمالعا!بممرالضاكمال-9

.7991أفا،

العال!فىالرالةااالمتي)م!لالعثمانيةلل!،اماتا+الماالعا!يا!قسراصمال-15

.1هـ99،بركترا،اق،ت،ص064،نيالشا

بية،4الأاالنمضةم!رفيطالعي!يةصلاصية41قاتللطب!ي!"مقاهـباتالئالثهاالصتركرةا!اشرةاعمال-11

4.0002ماسلايااقغو4،لمحص57

:فياتانغرم!-ب

.8591ص،256،الثانيةالطهكةاالفرس،ك!4التافياثائقاللاتالتميمبم،المجلعبر.د-ا

167،ط،،،يامةاالطي11،لىالعر!ةالمتبايي40الاهالعرييا!اهـالثقافيفي!هـاسات-2

.2991،(نقليزكةلىا،رالفرنسية)بالعرييةض-الهياان-ةفرطنيةالرفمراالل!مكتبة،ص

)سالعربية!202أ-1891()453،الكثمافي-الكريبمالتاكي!في-راسات4ابليل!برالتميمبم،د.-3

.4991،س4ماان-زغاالتميمبممسةمق،(الفرنصيةا

تسسة،!165،الهلقاقفيلل!صلاء4!االضاك!4التافياصات4د،نازرط411معمرد.4-

.6991بانفبم،التداث4للثقاقةا!ابربمعةمركز-التميمبم

.6991دلصمبر،زغوانص،023،-االسي!يةميةصلاالىالعلأقاتفياسات4دالتميمكل،مبرالبليلد.5-

.دحقيق،ب4"الأقا3ما4الأطةفياالطالباسنص،االكبرالميتمبممبربنس!بنامم!الرينشماب-6

.7991صبتمبر،ص414،التميمبمصصةث،الميلةالدبيبسر

،ص026أ-أهـهـ6(،)731التهنصيةكالطدالفرصفينا!رمينقات41العميلبم،التليلي-د.7

8991.يانفبم

.9991برامحتر،كرانة،ص035،ا!ريثاالنهاهـببمالتاهـيغعفيرثاشقفىاسات4دالتميمبم،عبرابليلد.-8

الكثمانيةثا!ال82الثانيهالسلسلة

طنبمال!اال!م!ميبالىيفترا!نثمرص،254،العثمانية4ثاالىمر،نة4ماللالارالكا!بمقرالمقاكمال-أ

.7991نفبمباانزكر،للتهاث

.ص1،8991521،ت،غران4،العالمفيالعثمانيةالأثاهنة"مرهلمهالثانيا!قنراممال-2

.!0002265،يى4ماالعال!،ف!العثمانيةالأئارمر،نة:مرلالثالث!رالتاعمال-3
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ا!هر!صكيين-الأنرلمعيينتادكق"الثالثةالمملسلة

:اتلماتمراعطلأأ-

اللمبانبم"لنص9016(-)2914ا!ماميةللضعانران!لصيناا!رهـكحكيينتطميق-أ

.9891،انكرة-التميبمسصةت،ص002،التميمبماببكلبر.دي!تقر،بي(الفرنسى"

804،التميمىايليلممرد.،تقري!ممي،الر!يه،مياتممإنطصيينكحكيمن-ا4ا!هصمغ-2

.5991،ناةغه-لتميمبمامعةت،(لعهبيةكامزا!ه"صبانيهلأا،نقليزيةلىا4)بالفرنصية،ص

1991.ص،9016091(،-)29،1ادماميةللثعاترالأن!لصيناكه،صصعيهقتطيغ3-

دعقرطسنةافمصانةالتكهس4لمهالانعدصيه،كصعيةاكهدلحراصاتافامصالما!بمالتتراعمال-4

.ص5301،بزمان،3991انةغه،(!ةنقليةرالىدالغرنصية)بالعهبية،1-2941299غرناطة

الحراماتضية55مرلالأن!لصيةاكههـسعية4اماتللرالعاد-العا!يا!قفراممال-5

.5991بانفس،حاهـ36،العالىفيا!4!صمية-الأنرلصية

النصا."ا!ههـكصكيةالعانلة.مهلا!!سعيتللر،اماتالعاييالعا!يا!قسراممال-6

.7991افريل،انغر-ةالتميمكلصتصز،ص438،الأطفالا

مزصت،ثص07الفنرق،را"حابفيسكيين4المرة4صر:مرلمكيةال!4اصات4للرمنالثا!را!قاعمال-7

.9991نيصان/افريلان،غر4التميمس

:فياتامونغر-ب

)بالكربيهص018،الانرلصيينا!ه،سحييناقضيةال!ثمانيةال!هلة،التميمبمابليلعبر---أ

.1991،اندفر-التميمىصعةمق،(الفرنصيةفى

.3991،ص173،الىئ!لصييصكي4ا!رينع4التافيدداساتابليل،عبرالتميمس،!.-2

تمصة4الأنرلصيةا!ه،!مميةاسات4للرالعامةال!لي!فرافيا،االليلعبر،التميبم!.-3

.5991نيصان/افريلزغرانالت!يبم،

0002.يليةبرلمحص،03يصح!بم،4امراالتاهـينعفيبريرةهـ!اصانةالتميمس،االليلكبرد.4-

بة:معرعمالأ-ن!

.!تكريب،ايرليةاالدات"،االميديانالأنردصي!تكعكيهن4ا!و،محار!اي!دربرد.-أ

.9891،فرا!4-التميمبمسةمق،()بالكربيةالثانيةالطبكة،ص691التميمسابليلعبر

ا!اضرالاقتال!الهمطىال!ص!4منال!صهانىالأدبفرص!م!41اتر،با،لتلرباتلوث-2

.5991،انةكا،ص224،التميصرابليلعبر.!رتقريمصرابكة،بمييفينجيب.-تعريب

.3991انغر4،ص302م!ا!الىعبربمالس!د.تكريب،يصكيين4للموالرينيةاالياة،نقالربرهـر-3

.5991،الرمماقعبرب!الد.تكريب،ابنمىمرلنستهمنيصعص4!رنص،لت4بالرباثثلر.!-4

الىن!مانيةالعلهءفيالعلمبمالبعث)الرابعةالسلسلة

،الامتماميةإنعانية1العد-صرتطهفيالهعثيةمعاتهـا!ةح!8لحرلازةالعا!ساذقراكمال-أ
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ت!عةت14منضر،،الىنقليزية()يالغرنصيهص228ايالكريية(ص356،،تمحياالعرييطنادفي

.5991براكتر،نست-انغر4،ا!ينا،،نهادكرسصةتفىالتميمس

الانعانيةءالعلمفىالفر!ةاالنمعية)مهلالعلسللهعثالثانيالعا!ياذفراعمال-2

صقمت،ا!صا،4مح!نرادتتميبالتكا،ن،ص066،،تركياالعرجمةالهلا-من"ال!ضماصية

.6991فممرنر،ناغه-ةلتميمبما

الانصانيةال!لر-في"ترجماالعرببمطنالر،با1.4بينالهعثىانالتعا8لمرالثالثط!ا!كلمراا!قاعمال-3

(.،الفرنعية)بالعربيةص899،1292باشضيانفرةالتميص،ا!ليل!مرد.تقر"4همي،بتماعية،الا

ابا-نيالأدصفةرهبر-بتماعية،الىالأنصانيهالعلرءنيال!لمسالبعثصةاة:لمهالراباذسر)عمال-4

(.الانقليزيةاالفهنصيه4)بالعركلهص899،1431طنفبمالتميمبم،ال!!برد.تق!يم4،ترجمافىالكربية

اكت!*!،491،الكر!ية"البلادترنسفينصانيةالىالعلرءفيالهعت)زمةالتميمبم،ابليلعبرد.-5

البهـثية،ا!رامحزا!امكاتفياالعرفيرالدنتاب!التكبيرحرلة:حرلافاسىال!ا!بمالضتراعمال-6

.0002،فيصانفريلا،انغهة،سصةا!قهـاتمنضي،ثص!2،الحربية

مات،االكلهنيقالت!6مسةالظالططة

،ص05،204الىأالع!!ص!االفريةالتا،صفيةاالدككضماف،التميمبمال!عب!هـ.-أ

.8891،انغرة-التميمبمسصةث،(رالفرنصية)بالكربية

!018.العريةماتمرامحزا!علهفى،التصنيفالتعثيف6حهللكل4الىالعربيةالنراةاعمال-2

1991.الر!ا!-زغرانالرطنيةفمراس!مكتبةالتميمبم-مزصصة،)بالكربية(

ات4صنضي،!094،(،الىنغليزيةفىالغرنصية)بالعربيةال!ربيهبالبلأدالتنميةخرمةفيماتاال!لر-3

.3991،()بالحربيةمبمالقرثيقالتر-مركزالتميمبمصزصسة

هـأص724،الى53العردمنية4ا!فاصنية4التااك!لةعضات،االليلعبر،التميمى!.-4

.4991مابرفرانالتميمس-4مزسسة(الفرنسيةر)بالكربية

الهلحنفىالترسر،،الكملالعلمىللمدث!ماصةايامعيةاالمتهات:مرلالراب!ةالنررةاعمال-5

.4991(رت)1تونص،مبمالقرثيقالترمهكزرالتميمكلتمزت14منضي،العركي

.5991،مابر،زغوان-التميمىصستت،ماتللمكلويهاللفراال!اية،المباشلسحصين!.-6

المرييهالرطنفي،اال!لرما-االكمها-اصا!4د،ضمه:مرلافامصةالنر،ةاعمال-7

.5991()شتمبرترنص،صسالقرالتوثيقمركزرالتميبمصصةت،ص048،االعتقبليةحماتالتر

العهيةالنطها،صا.فيد،،ما4العامةاالهطنيةاالكتهاتةحرلالسا-صةالنررةاعمال-8

.1(699)سبنمبرترنس،مبمالقرثيقالتهمرمحزرالتميمبمس!ةمزت14صنضر،صهـ53،ماتللمعلر

)بالكربيةء29الى73ال!ر!صنيية4االنا4!نيةالتااالثلةمحض!ات،ابليلعبر،التميصي!.-9

.9991يس!بر!نانحو-4(نصيةلفها4
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االعاصوالنترةظالافركقياا،تركياالعرييةاليلا!االسادسةالطسلة

.4991(نقليزية،الى)بالعربية،ص264ءسطفىالىالشرقكناصات4الرضية46ترتاعمال-أ

4991.اكترير،ص0017العركي-الافرضكة4التافياصات4د،التميمىالبليلعب!د.-2

إبتماعبماالتادت.مرلأترنمى-جتماعيةرالىنسانيةالىالكلرءبكليةال!لكل4الراستقىاع!ال-3

ات4منف!وص،402،منيةاالمير!برد.بمي.عيةضرال!"التطبيقاتاالنمبيةال!محل:ماتيةرالص

.7991لعزيرانانبهانفو4التميمبمسسةت

بنهبافرسقيا.فيميةم!الىالكر!يةالثقافة،لمه)مالبم(قبكترفياالن!قرالر،لبمااللتتىاعمال-4

.7991بارت/2ص،487التميمبم،االليلعبر.!تقري!4مميذبا،!والفربيةافريتياالصعرا،:

زنحرانص425ية،4االفاالهطنيةا!ركاتتارتكتاتامنمميةلمهالالاسرا!قاممال-5

هـ991.ايلرلسبتمبر/

عبرا.د.تقربم!في،رالكماليهالكمالية:لحهالكرببم-الترككل4للدواالأفىلصاالستربرةا!اشرةاعمال-6

.9991نيساق/افريطانغو4التميمبمسسةث،ثص02التميمبم،الب

.9991بوانص،282اال!اصر،الكرببمالصالمفبرطنسالوعبمرالوالثقافات:الثانبم!را!قاعمال-7

226نماذبا،الههيإلكتابالانجار،فشل4الطمربينالكر!يةمةاكتا!ينعكتايةالتميمكل،االليلعب!د.8-

.9991ل9الىنكانو/!يسمبر،اقكر4ل!ص

ت14منثو)بالفرنصية(،أ!05االحاصر،قصىالىاالنهبتاريغعفيامات4د،نبلوبناالبي!عبرد.-9
.0002،قممنيسافريلا،سصهإمقا

فيملميةقرا+ات"الرطنيةالر،ل!،انضا+يرهـقيهةاالييب4مرلالأرلا!زتراعمالأ-5

0002.افركلفيصاناق،ت4كص،33،قيهية4الي

الكمرخلالالكربيةدالبكتارين!عنبريرةمصادو4السابكةالسل!ملة

راالعاصوا!ريث

29،ايةانربمر!ةالأصطمايام!ياص!اال!هعةملا!الىمنثيقة5،التميمسالبليلعب!.!-أ

.0891ترنص،،(الفرنصيةفى)بالكربية،ص

أ-)717متفي!تهنى51تهلياثناءيتطهانالىنقليزكةالقنصليةمرنيى،ميني!!و-2

.1هـ59،ن!ىتو()بالفرنصية،ص6211(728

مضرالثامنالقر!فيالأقحياالفهبك!4تامنفرنصية4محادفير،ق،لى!وشانتال-3

.8191،نمىت،ص1،811ب!()بالفهنصية

.هـ291لمحص،80،العثمانيالعحرفيمصرفيية4االفا،اليمي!عبرالرحمنعب!الرميمعب!.د-4

مضرالثاصالقرفىفىالىقصياالفر-4*تاصمصا!هـفرنصيةلافيرر!!رشانتال-5

.8391،ت!نس،ص2128،ب!)يالفرنصية(

،ص012شرالثامنالقرنفيالاقصياالفر،كة4قامنفرنصيةمصا!4،لافيطندرشانتال-6

.5991،زغوان-التميمسسسةمق()بالفرنسية8،3
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"،ص012مفرالثاصفهـالقردالأقصياالفر"ك!4تامنمصا+هـفرنصية،فير،نلى!،شانتال-7

.3991،انذفه-التميمبمستت()بالغرنصية4،

ا!كةالضر!يةاال!امح!سالاتمنكة4االفاثائق5،الهحيم!برالرممنصم!الرمي!عم!د.-8

.2991التميمكل-زغ!انسصةت،ص376.لالىةابز+،العثمانىال!حراياق

العحركةالثىميةاال!اكمصطتمناالفاهـيةاثائق،الرحيمكبرالهحمانعبرالرمي!مب!د.-9

.4991ت19،التميبمثت،ص367،الثانبمابز،،العثمانيالعحرايان

!0،5012الأقص،االنربيغ!4لتااالصاورهـالفرنصيه،فارفىقاممرد.،د"لىفير،نشنتال.!-51

4991.

.5991زنحران،ص032الع!ياصية،كسالرهصفكهاالناضلام!كراتكتايات-11

.6991فمبرنه،انزفه،ص902،كلشرالتاميالقرنفيالفراشيشقهيلة،بربراحمرد.-21

فرا!ةص،136مفر،التاميالقرنفىمامرقميلةمنمرةإ،لتنثمرثانق4مر!،اممرد.-31

هـ991.افريل

ا!تالضرمهـةاكعا!سطتمناالفا،كةفائق،5الهحيىعب!الرممنكب!الرحي!عبر-د.14

.ص8991،244لالىةتشركن/يراكته،الثالثابر.،0165(-)4016العثمانيالعصرايان

092،،لالىايز،،الرينخيرالىكبرزيرالهتمراسكضوءعلصرالغرضياتاالقيقةبينالترنسبمالتاريفع-51

.9991حزيران/نبرا،ص

0002.فيفر!اقةغر،أص26،عشرالتاسيالقرنفينصبمالتهالفريبمصطالرقرسبرسءاحمرد.-61

اطردحات4الثامنةالسلسلة

+ص303،أ-0831837يا!امم!ا!ا"6قصنطينةياط!،التميمبمابليل!بر.!-أ

.1هـ79،ترنمى()با&نسيةهـسما،24

.9791ترنمى،ص،161يايزانر،الترعية5العر!يةال!فاترمامز،التميمبمال!عبر.د-2

"ليمياتنص،ايزانر،االنرييك!4التافىائانقاييث،التميبمابليلعبرد.-3

0891.،تونسالثانيهالطبكة)بالفرنسية(،صهـ1(71802أ-)816

الهعرمهانيم!ال!قتصادكةاملاقاتمامم!رالصاب!فهـالقرفينستايالة،بابكرالصادق.!-4

،!891.غواق4،ص272)بالفرنسية(،ليفطنة،مرميليااالت!مطالأ!ض

القرفىصالثانىالنحففلالالأقصىاالفربفيالتهض!يركةا!ركاتالظشبم،بلقاسمد.-5

.9891،اننحر4،التميمبمسصةمق،التميمبماالليلعبر.دتقررر،()بالكربيةص224مثر،التامي

-7017)الثقافياال!يطتطو!3المثاربلادل)ستانيفيالكربيةالطباعةبراية،قدرر!رمي!د.-6

.2991صاس،()بالكربيةانغرة-الرياض-فمراالل!مكتبة-التميمكلصصهمق،ص288،(7871

دلنصالئانيةالطهعة،ايرديةاالثا!مة8د"االعيميهالانردصيرنقكعكيه4اد،كاد!يا!لرجمر-7

.5991مانفر،انزنحه،ص324،لفرن!بما

ن()هز،1العثمانيالعمهاثنا.التهنصيةللصهاملالعصعهكةالتعحينات،بلرلالناببمد.-8

.5991افربل،ان؟فو،التميمكلصصةث،875ص
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.6991،!055،الثقافي4!التافيمعا"لة44،تفعير4+أثا،الضيافايياين،محىامم!د.-9

.5991هـهـ1(،هـ6-2)95يا،الصادقسرممهفيالتهنصيااليقى،بنيلفيثالض!يبانيد.-51

فيالقعامى،ا!صيعيه!ا!ه،كصميهد،اسهانيافيالصعر،صيلأهرم!محاهـ!يا!اخات-.-11

6991.،التميميمعةثمنضهرات،ص024،أ-617القرنين

تماتفمة44في6الترنيةالعصكر!ة4-ال!حاحتالترنعىبالباقصىقبانل،ليميرفتعسد.-21

.8991انبر،انكر4،ص1881-9391،004

نما!ةالىصثرالصادصالقرنمنتصضمنالعاليالهاب5االفر-ينعاد-"الرميمصمهد.-13

.!8991،274،الئانستضىين/فمبرنر،زفران،مضرمنالثاالقرد

التميص،ابليلكب!ا.د.تقريهأ-9391(،)279الترنصيةالطالبيةا!رمحة،اللهضي!س!د.-41

.9991باننىثص،78

الروليينالاعككللبكضتقرير!ةمحتب8التاسكةالططة

.7791ترنمى80!ص،،اميرسمال4ماالأصتاذالصتقربكية-ا

2

3

4

5

ب!2

6

هـ5

7

.1هـ89انقفه(،الكربيةفى)بالفرنصيةص82،صنتران،،بيرصتاذانالكلتق!يرحية-

.5991،افريل،انالتميمبم-زغرسصةثص،2201بز-ان،4!يا!كا!لهللأمتاتتقربكية-

.6991-!لية،انالتميمبم-زكهصصةث،ص0511،بزكلان،قا!يرر4با!فىل4ثاستاذلأتق!بحية-

بالعربية،ص1،105"،التميمىايليل!يد.،تقحي!بمي،ارغلرالماحليخليلللأصتاذتقريركية-

.7991،نرفمبر/امحتربر،زكران،نقليزمةالىربالفرنميةص931،

مثلحانالتميمكل،االليلعم!ا.د.،تقر"هميا،،فراتي،كراصعهصرليعادصا4مالاضاخةتقحعرخية-

.9991نيصان/افريل،ةغرا!التميمسصصةث،ص7

"الفرنصية)بالعربيةص074،التميمبماالليلمبرد."تقريهبمي،محيلماخياللأستاتتقركركية-

.9991،ل4الاتضر!ئ/!رامحتهءانفرة،التميصيتثراتمنثر(،،اك!انيةدالترمحيةنقليزية

ا!إوواقي!

العركى(.لالنصسكيين4ا!ر"حعنمركة48!عيهاكللرراساتالثانبمالكا!بم!را!زاعمال-

.02،الحسنخيرالأعرذيرالرثاشقرهمراصلاتالتميص،ابليلعبرد.-

الشانية.التما!ية"الطرقالبعرية8لحرال!ثمانيةللرءاماتالثاصنترا!زاعمال-

باهـلت.باثلرثلرستاذةانالىتقريرحية-

االحسة.تانقيهالراول-44االعتقبليةاالنم!ية4بماتالتر:بيالرريصكرا!رعلم8التاصيترا!زاعمال-

العا&.فسالشانية4الاثانةمرر)لحرالرابالثا!يا!زثراعمال-

21-22.ءال!ثمانيةللرراصاتالثربيةيفية4التااالبلة-

7-8.ءصاتهـاالحلردالترثيعضغر4للالعربيةاالبلة-

الأعراهـ73-29.،بية4االنايغية4التااال!لةمحضاف-

.!النقرق!رفىتحياصا،نخرد2دسر،طناز4ان--.
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4-يلاا،!!8ءةء".وله"ء3،ول!ء35!"2+.0311".(+حلم،3+6!أ3اس!3ء"،س!)"لىولاول-

لىولأا،حا،6991.

5-9ء8!!ا،7ااا!ول3!ا!،115أ"وللا،،س!434!3ءةوللاأءلم،53ح،ء3،034.لمهم!

اةا!زاء4"ول"أ*أ+ء+.+"ا0105ولء(83،)حهلأ.+"09312ولء(13أ،6+لافىاس!4)!ولأة.)3

"!!2ه،ولول"ك!657*ححع.7991

6-يمهـا،!8ء78!،،!3اهءهـ44ص!!3+!5،9لا2.1،0083لأاه!0087(حولء8،03ول015

لم+هـ43!أ"43ولأ،81فى.هعه4ول84أ3،ء)ءكا!!،.ولأ!7ا991و.

7-كهء!!!ا،7اءأه،!يلا،161!لأا!فىء4لا،3حأول3اء14،30دء،ح43".آهكلم.ول+ح+أأول"

.5530744،ءهح09991

ول*38!هء،،ة

ول-عأح43ولح)31لأ30"ولأ+لا(+أع3ول4أأهول441الا،س!3ء4ول53أ34لاس!33لا3:ولع01811!،

14،،41!ء،ع3هول،3ع049،لا!!ء!"13ع33ول3اع3"13،0!ول3ء!!4!51ول!

س!،*ء،(3)3ء؟،3،.

س!-30،،003!4!!،ء4ولح3!!4لأاس!ا3كل!!8لا،ء441!ء.++هع2.

-فىس!،ء!4ح14ح)"حعءول3(ولهحأأولحا،ولمأ8+هاح3لا3:س!3!ءا،،3!4،ولول93!!!اول8

،11ه"ه،ولء4!ا8!ء"؟!!9؟ا.ع

ول-ح(ح43لا7)ولس!3لأت"5داولولأ+،ح3ول!أأ5ول،41اص!،ول4ح03(0،+هـشح33ول3:صا!!!،ا!ع

ع،ءافى3هول3ء،4،0!!ءا!ا؟!فى5!!!5،،ءة.

يلا-!ا!!"ء3سأول،ءسأ55ء+-هـ!3!ا،،

ح،حول-43لا*أح3لا!"5دألا*)+،ء!ول!،أ5ول1441،لا،4دحولهأح43لاح3لافى3:صأ!

!3130؟هاه"اع:53عا!،!ها،!"!،،!040ها!ا0?3هولكا9ء،04،ول!ء،18،ح3

!هولء،ااء09
-7"ه،*ح4صأ+!8!ول4ح4لا!أس!33"كا!؟أ64هـا!ه!!عا.
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51-.ول+حولأولة.ح35!ء003!4!!،ء43ولح"!!4ا،الأ!كل!5ءا"ء144!ء

سا.1034أ+ء3+ول!431ء!!،!?ء+هـا،3ا!ة،5،ء3ءا6!،ء+5+،،!،51!3

ء،،ه!!!3"+ء+ه1..0288لأول+أ09991

61-)لاس!4.ولث!ءول4"سأء11133!!ءد4ثاس!ء!53ء5ولءد،+ول!)3)ء!!ولء*)كهـ3هـ.

8،2.0621"5لا،ول.ع،لأ3أء0002.3.

فىغ3أءهـ:+!غ3ح43ء403804،04،أ4!3ء80!هـا3هول4!أههول:

أ-.ول،أ*أ*ح+ءلاالاء!طاء4ءولة،!!،؟!هس!،ع4!+رول4ء!5-0883(لاء!

1)03031837+24س!"ح+،310+ء(أ،؟+،!م)5أ+لا+.7891.3

2-.ول"أ+أ*!+كه!ه!!ء،ةدء4أ!ء،3ء33،3ء"38!،ء،ول3،،14ولا!ء0161.3.

(+حآأ!؟+،3)3+لا+أ979.131لا"،(أ)34.

3-ول.أ+ح+أ+،ولء،"،،3ء!09ء04،لا!ءولد،14+أء15139ول!!!15،3!ء"

سااولا،8عا،"ا!+ول!اافى،ء،ا!سأالاهءء0.802،178،861884+92س!،4أ،أ5".

+ء(أل!+434أ3)+ول+أ.979.13

4-344؟ه!03ءكا،"لاه!صا!!ول!عءحء4ول+اول3ول!عأالأ*3:3ح3،ءهـا5أ5!6

،ه!!،3ء1ا!ءد،ء+38ءا114،34300ولول35هء!،14،ء3،!ول،ء!!ء

ثلا8+1611،3ء،صأا،5ول،!ء.227".(س!+مآلا+؟،أ3)1!،2"هول4ول.7891.

3-،ول.أ"ء4+ول.+?،!اء!سأ.،!أه،،1،!!دةةه!!!ء43!ول،0،!37!!814

أ*لاء94ءول!اها"،4ول*أ*ع9؟ا،،70211".+!(لأ،43)س!""،،2هول+!.9891.

6-أ"!للا4ك!8.04!لا،سأ،!،لاه4عسأا53!اا"31ءول!3!ه!38)!!ههاول4ءء!

لا35ءا:+س!اهول،ها!،114س!!،أ!35!!!!ء،حاول،ولاء3(،017-7874)(حول

434لأح47?+لا،33ولول،س!ه+4حول3،س!ولآة3ول؟4أفى)،0026.،"24هول!ول-أ"لأ4"،2991.

7-ساهولأ3ح4!4،ة11?اول5،أ43ولء3ع،حفى،،،اء!3:ولول0،138!،ء!ءول،

551!!أ"ول،(2914+9016)،*92ح4،أاأ+ه4ولا*حأح!3آ8؟ولأ31"323..،)ول7أس!39913.

8-ز،ك!أاء)الأها،9ءصا15+1151هـ،هةه!3،ة8.0+ء03،،ه!8!ع5ء184"!8ء!،ء

4ء+أ!ول3الأ*(0*)*-135خ؟اء3)،2أ.3ء*ه875."(س!ولآ434؟ولافى7،ءح!لأ،33لا*،

حس!4+هول،3+س!4)ءلأ،ع.783د،3991.

9-ول.لأ4لاح.)!هول54!ا!هـ3!11!!!هع،11هءلأ+4?3!اهء؟+،ء:س!د3!ا

4."ء130154،ول1،ول+!11ء0342.1(حولأأ،،ول،733،ححول+3،3ولولس!ءهول4س!3+حص!ول

")س!؟،!،"+ةلاه"!،2ك!ولء57ح!5991.6

51-."ح!."،أث!")أ"+س!مأاء،!،!+ولء!!ءأ91!11،8ه"هءولء574"8ول،4

كه4!هطلا،!+983،()0.292.4882(+ح،)س!6،3ء،2ث!!ا+،لاهلأه*ص!!؟+ح.5991

11-73ءا،حح4434أ11،س!ولح3ولهكهااا،"!صا!!ا8!?ول03!"!ء،57،اكه4ولء3ء،

*ولءالأا4،3!ء3!علأ!ت)3*ع64)الأ*ع.0349."ء(ولعأأ،،+8.)3لأول3أا.6991

21-أ"،،عأصأ33أ03لأع33،اهولفى،14!*ء"3ةول،3ول44لاول)أدءول03ول6

أ!4"!ا4،3!!!هاايلاأ!،311ع8،!!33افى،:د!6ء4!ا،ه!أ!4!هـ3،أ5!

وله!3!ء!!!8881-398،..0304(حولس!5،3،س!47حول+!3ث!ول!+ءهولس!4،دولحول

لم،3ولأأ،5)1!24"ههـلاول"رلاأ+8991.

31-ول46س!عع،طأول!حول+،4!.صاءيلا!35حء،ا!3لا15)!ء!5!،ع(*لأاء-*لأ،11ء3)"

."274(حول"،3،ح+ولولس!!،+لاثهح،3+س!4+هءول8؟+"3لمأ.)3ك!ءلأهول6.حع.8991

41-7"ه4ء+4أ"هأ؟4114.ءصا!هول+ء!ء!،،4ول184!4+ول!أافىء!3،8-7291"،

0873،!3،،آحح"ع5آ.ول"4س!زاحاةا+س!ولأ*أ"24!طهول،ول،هـلأول7أح099913

33،أءهـ:ول!81!!ع4،43أح!،،3!4ولءا"ولء83833!،3

!5!4أ!ول*

"ح.)ح"34!

س!فى5،!+51ص!،

64+،13أ3

لم.13،؟+،3

ء!ول

+ح(

7791.

0482.

".2201

ولولع31،"004"+لا+أ3

"ه4،ءههـول!،!38"

أ!34!س!ا،؟!ا،.1027

5991.

-87-

ع!!!ا!7-ااع،!!79

2-*3ء!!هـا!051،!

؟!24ه،ولول".8891

3-1،7!!!ءدمأهولدا

ء؟34!)،2"!هول،ول.ول7أع1،



4-ولح3ء44ولح40110ءولء4+ههول15ءلاهول.3"لا:!ماح"اولول!3ول0038-63هـ1!40ول?!

ول13ة"ءلا*اه6+!ول3لا44ول3!88!،:3!،ء114ولأكاأ"ولء4ء501ول03ء.784

05(ح+3م،ول؟لاأ4346.3?،4+!ا4أ3).2،!"5لا4ول"ول7991400.

5-ولس!(س!43ولاس!3حه!ولم39".4أ031أ3ححه+،س!*اهـ553+ح3لا!:!لا،،!01040!أء4ء

.اأ!،5ء،أه3ء4!هول3،!ء!ء،)5!!8!ه*ول!ول7!5!ء03.."423ولح(آ64+!3أ،5

حههـ3،،ء!403ءول)10."،2،+!ولهء3ءههس!3؟ول.8991

6-ولحس!،3ص!14،ء391،،اهءهمول4ءةولء،3ول،،أهول4اء3ول3:كل!،هـ!ا31!?،

ك!!!،هـ3ء34)0321"(+ح"ء؟،443!آولأ،3.6ول!814أ3(حول،3")ح؟!!2لاه8.وللأول3أا09991

7-ءولس!،43لااءأحهول983د41ا)أد،أهء3ح5ولء،+1،553+ح3لا3:حلاأ،ول3ء3ء،

،3!هح?!ء8،4!ةءاهـ!ه48ول3ءا!ء4!ه?ه!3!ه!هء!3800أ!،.0282

ولزأاحا(09991

8-ول.ح+ولا+أ.-ولة3،هة3ء"،!،،18ء54ء8!3"ء9ء!،ء،!!15،ة5!دح،

،!!ء3؟فى2806.22،"5لا،ول"،4ححول!0999153

9-!ذ!حاحاهول+"ول40احز4!أ.4،م!ول34ء14ول1034(3ءح5!،ء!55،!ا!ء4ول

لأ!3عي،351"،3هول441أهولء+ولأ*أ.م!!4"هول4ول.ول73أ00021.

م!3إ3ء3:7هول+،ء3ا!،4ة،3ء3ول13ح!هول4ء!،!5ء8ول*

،400ولح3!40ءكا!?،ء5!"ء!55،!ة!ء

أ-ول.ء+أ!أول،!ول04،ول!ء!،دول3ا3ء0(ء!3!008ول؟!ول!ه!4ءا!

حء4!!3ول"95،،ول4ااول.3ء298،."+س!(مأ،؟ول،3(ح+ء)ح"34،+ولأول0891.31

2-!.7حلاولأح.علاءص!ه!9ول!ا،ول!8هـاأ83+!ههول!!5هولفىول!،ث!5!لاول!،3!411

(17،-7،.)0.121728ولء(6+!3آنة)3ول+أول.ثه.0891

3-."حء35،71،4ولءول"03ول،+9ء8+3!،!ة9!ءء114اهة551ء43ولول،!ءه!لأ

لأ*ا))8!!فىأ،8اء،(.0،811،1+ولولأكه.1891.

4-.ول.ولول40ول.*أ"9338ءسأ!!*،3!8!اه!ءول8ءه!لأةا400!.ءول5،،5!!!ء،

(حولح"،3!8لأحح+ولكه،عول،ول5ول8ول814أ.)8023".هلا+أول"8291.3

5-."ح4ح03،714ول"ءول3هول3،،6!،8ا!6!8ء6ء014ا"ء4130،3ولول،35،!ول

لأ*ا)!18ءا،189ء..10.2812.4+ولأولد"8391.

6-.؟حء4!ا35،7ولءول.3لأه8?،8+3!هـ،اء99ء114!دا451+ء4ول،5،!*!ول

ء!8)))3*ءا،8افى..،.0213.".ه!"8ه،ولول.05991

7-."حء4!ا.حول+335،7،،لأهد!9ء91!6!!33ء45191151،4ع4ول*60-!هـول

أ)الأ*ء!غ.ءا،818"4.؟146..0لأه"،42ول01991

8-ول.ول.4"ولاول"هـ3أول.،+ء!ه؟ول!!ءد،53،"ءول8لا5ا،!!ءهول9،3"ءا!ء0،44

55ء*8!80+51*!!004ء1،1!!35هـ،!،ءا!06لا1،4!!،هعس!ء5!5!)،.

"ا!ا،03الأس!4ولهـاء533،هـ(لألأ51!ولهول5!3لثااكاه1.08.،0.387?ةأس!430حول

+حأولولأ.(ءول،كههح47ءحولول،ء3ول*،حول8"ولاأ،فى)."هـ2هول8ول.2991.

9-ول..ولول40ول334"أ+."+ء"5ءول!ء!،3هلم،هءول8لا1،5!!ح5ول934"ءا!،ء4

55ء5،*!0!375،801.0."ولء(ء"434هـ7ححولول3،م،+لاولحول!818أ.)3؟8!2لاه.+،

ول2.499.1600.،

51-81،ول*"ح!184حلأ35ولحولأس!حول"ول0834!.؟ول3ه9ء،+ول،،3ء6818!ه9ول"

.اهـا!ء534،5513*،ءه"3.+012..0،ولءوله"!4991.24

11-*9ء543!،5511"ا،لا9ء4ء915،،،!ا45391"ولع9!34ههـول3ء!"5ول81كهأ0

م!18،،3أء،،ولء3،ء"3!".ول.4*أول!+.ول،لاه"!،03922+ح(.)5"!*،23"(س!ول

3ول،أ،6.)3لأول3أ.ا.3991

21-.ولهـلاء14سأ155،،لأ،ء34ءه،1!،ا!+3لأ!ءكأ*9ءا،فىاولح(ح"!3!حءلأ!ولول

،ولولكه،3ولءم!+8"لم8ة.)3وله"424.ولء!"!حلأه*.6991

31-ول.لاء4،،!5ءول!ء!،16!،88،14ول+031،18ول4ء*لى!ء!!8ول*)*،

،)18،ء"043.1(+!8عء08هـ7ححولول3،3ول،ول!ص!،33ولأهـ6.)3"288هول8ول.ول73أا8991.

41-ول40"هـ+ولح*ح.ول4"ول"هـ+ول.*ءحءه+،5"ول!94!ء4551عول8لا145!!
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ولءذ!هول1،ول1)ا4!7س!3هس!(3أء)،أ)!35،،ة)اس!لاث!33أ!ول!)ش!)!أم+4ع

4!"ءءولء!*ه4ول5304أح3أءاس!ولولعخول0س!!34041ك!س!535534أأ!أخس!3ثه4ح

اا!ءلا.

!سأثه"ش!317أ،أولهس!4الماثهص!اثهول!4س!ا7أس!!!)اس!4ول!لماهث!!!2،لمام،لاه(3لا

51ول!4س!)اش!"40لاءول40س!3ولس!!كاولح5ص!لما43س!3!ح،أ7أ!ش!3!،4س!3

هعش!هحح"لما،أأ5ول3ء54؟!؟أ،،ول،1،3ص!3أ،ح!أ++لاحولحخ)،+آ5!5؟515!أس!

لا74ااء!!اأص!ءاثه،،أ؟!؟ول313لا(ولس!3اكا!!أس!ثهس!4س!كهحهولءح،مس!33لا13!

!"ش!3أعأأأ+هس!4أاول!س!،هوللأس!اول،أ!ح،"+هس!!4!اح،)!س!03أحا!س!حأ

ش!حهولهولألما؟حس!34ولء!33+أ!أ4لاص!4لما7اه*لاس!س!4!احه+كاه،+ول!اا5+،

ول"أ34ولس!أس!3403*ولس!ح3أحاح3!ل!لاه3!أآلاس!3ولأ)ح3اهث!لا!3!+34

أ*"535أ!أش!ح!3ح3+ه*هأكا!لاس!3!4الما!س!حول*هححألأولأ+هس!مس!ا!،اطس!!لما

ألاثه،ول!7:

24هلاأ!ولء02لا2أ،6كاأ++!25

507لاش!ص!"!+،أم3(ح5كاأ+ول،3

أ+!3(س!اص!!ه!.4كاأ+ول3،

ول!ول+،ولام!414ء.ه54!ول؟أ+

!ي!ولول+!اس!!!*م!4+الأول!3

ول+!لأ+!ول4لما3هلاط4+أ"ول!5

!ءص!حلا،ء)كاة،وله،لاحه4خ4س!!ألاحح4ألا3،ألما:

"سأ-،ألاه!2س!34أ4أد!طهـأ)ول2د!ولهس!31لا14غ(س!44حأححس!أاأ3س!أ9ألا

أآس!عس!إش!!ا!)"ءح4،لااحص!اءهس!"لاح!4ول3،)3أ،أس!هش!اه)!حس!+س!أول!أ4لاس!

ول!3ولأحأ!س!عأخ!3ش!7ولش!!ش!،س!س!3،3لأز3أأش!3!"!)"أ!اول"هأهول.

،صأ-،+هثه4لماش!س!ط!+*آأ،ص!هحح"ولس!لاولح51!ححأ،ول53م،!ول،س!،4لاء

ء33س!ولاءأ،حاولحوللم!لاعةاح؟لماا!7أ!،،حح،340)ك!ع4ش!اح4ءلماع3"15ألما4لاع3

،3"ح!ولأ9لاحاثاس!ولهأ!3ح!-5+014،لا3ولح5ه،ول3!43ح3أأس!؟ثهول!آأأع

،+!أ03)لا،ة4،+!اخك!أ،س!.

-+ع!!أاكاح!!عول4ح3"مه"اعش!أأ!عس!فى،(س!؟ش!+ش!آأأحأ،مس!33!ولأس!لم51

!45!ز،04+"ول5لا3أ!ولهع5ول15ح"5!"أع،أ!،!ح.

3،!!أ1)س!لام3،حس!4هءلاولحول،+هلا3عحول3س!أ!ولء3لمام)ح3+ه3*4ء3

3"ءههعغ14أء!كهس!4اولءس!ا4ألما03إولولءولهولس!18263(.)3ص!حول5،ول؟ممح!

55لا11،ععأ،عس!4كهس!ا؟حح3"حلاس!33،+أ.3ك!ص!3!33،وللا414،،+ه!"33أع

!.آحاآ!3،++س!

!!2طه+!ول08

222-791.

(2)+لأس!أ،،+ه4،لاأألا،7لا+لا*س!لم3ح.ءكالاح

)3(س!ح+هس!3أول،ول*ا!،س!أ!هه!"س!4اس!ا4لاةلاه؟!،2+44لا18ع3س!)ءس!أ

لى،ول)ء،اا+35أ04،3لا*!ء3،3ول!ا!3555،أغ،،ء114!ءول4ع

ء))3*5ءا،!ة،1ء(ول!43،)ءه،+أ"ا)".+56.0-4،53س!س!+ءعه05989،1"
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أ،+!ما3ءا3ولأ!57،ول:!"حأع،،!!"4،"ءأعاث!كا!3!هلاول،!،ولأطح")

3!!ط!هول1،ولهولا!ح3،ا!*ك!هلاص!؟،!كل!)لأ!ولس!.!ساول4ز5ا!أخ4ح5

ش!؟ولخآاحأ،31س!3س!مولتح3(حآأ11ح3!"!!11س!ولولس!ول،،لما*أع310آ!+أ11ح3

ول3ألأ!ول،س!3:ول،ع5لا7،63،؟آ5لا4"5حأ!4"4ا!ح"3.

لما"ول!4لا!ااأ3ءأ41حول،مولا3،آأاءاثاأس!!3،لح5ول3،؟ش!ول،آأحأ!أ!س!43ح

س!ء،أس!أ!4حعخ!لاا391ح،س!)اس!ح5*"س!3ول34آا1)س!3س!ا3!43؟5ول3،لما*4ولء)3

وله"س!ولأذ!5لما(س!!حأول4،لماس!3،3ص!ول!آولأثه04ول،4لا!س!3،3ذحلاولح3آأ11ص!3س!أ

ولولزس!ولولص!؟!!!هولحهول3أش!4ش!33حص!ول*هز!*لماس!.33أولول3أاح+5*؟3س!

4اس!ول3،ول،م،0!ولأمأ!أح!س!33ااش!ض!س!7لاذه،س!352،أ3اول!*"كهـلماءش!!أأحولأ

535ث!اس!أول3س!،4ول4اعح،لمأ!س!ول،س!ولآكا،+4س!4،آأولاحاثا!"ول!7س!3.

ممير*ممير

5ءح4لماح*04حلماولس!+3،،907لاحولأ،1ث!اهأ44أح،(أخ6،اأس!4ول3أحول4ح

)!ح5ولولولول،ول،غولهأع34ولء4لاأ7!!أ(4هولحأولك!أأأولخس!03035"3س!3

أول!حخول3ولس!5لاهه3أولص!37ولس!أ!ء4*لا،4+ز،3،+س!!أس!ح4أولعخ4لاأأ!3أ

ص!ا33،س!"حس!144لا!ه،،ء73،ءس!3ول؟ءهم،41س!3،لا،3441!ه3"3ء.أ،أ4ح

س!عه30أس!س!4+اا*لا،ولأش!4حولص!13ولأعهك!4لاث!س!.ث!س!ح!رلاس!44هلاحس!ولول13+5لا3

ولزأحأس!أوللأولوله3أ،ولك!3حث!س!33*7!4!!(ولس!ول!3304أعس!س!54،+43!أول4لا8

!4ول3ا!ثههحأش!أش!لا،ولأث!أس!ولءوللأااخ400ياس!40+ح!ولس!.
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*لأه!لأس!+*ل!7+)!س!*)"لأثاوللألاه،+أ+ولول!س!ولول!الأل!لأول

ول!3*صأ.د!!3ولص!وللأ!ولول*أ!د!د!ول+حلأه*وللأ(اسأدأولحول

7ه،ولكاكا+لأ)وللاد711)لأوللأ**،*ح3)د!س!دأل!

*لاه73!هول3،ذلماههلا33أول3أ3،ش!3ول113أول"531،ولحس!4ح3!3ح؟أ7س!3

!،ولأأأا!س!3ةء)ح"ءء!ث!ءلاع04،أءول!!!ص!43ح06ولولص!3ء3)،ا،ه!5!7س!ء

3+هحول17ح5ولولس!ولءول(،ءح4ولااالاهص!3ولح،ء4هاس!،اأ3س!3،س!4ح

ء5ولول!آ،عحءح3!!ح"ا7س!3"3ألأخح3"،*3،حول!ول،لاص!4فى!آتأ11س!3

لما(أول3احول5ءول9ألاأولهلش!لاه+لا4لااس!حهلا؟ولح3س!اةأ*4!اول3أ،!عأآء،

"اهأ،أ4لاح15،لالما!ها!+4ح3ممرأأ7،س!ثهـأأ7ح،س!حمم!3اخس!3ءا.حس!3

3!أ؟ح3ء47ألاس!عحاخحأوللاولص!!531"*أولءح4!ول،ول!ولس!3،5؟أ031أ3ح

3هأح4حا،خحهول5،+أ4لماس!،حلاا،لاس!3ااس!أس!5")أأ،4ولص!،ء"لا7حول،ش!أعء

4(ألاع،خك!س!4لازلاهعلا!)س!ذس!4أ،ولول.أطلاك!ولءا؟ححعحلاء؟3س!،3"94اس!ش!لأ

3!س!"س!4!لا3ح*لماح4ألاش!330"4أولححثهس!3!أ؟حص!337"لأاس!ش!ثهس!4حا3"ول؟اأح3

اص!اس!كاآ4أس!3حهول+3،8!حلما!تهول4س!4ح!أعس!ح؟حء3ث!ح،"5لما3

؟هولأاعلألاس!3!لا4،لاس!ها"ءولحول41س!3ح5+ولأ،33!ولححثاث!أ3!35أ4لماس!1،5ح3

3،أ"حء7ثه53أ5!،7ثههأولحهولثاأس!4ش!عح43ذولهلاع"!4ألا40ملا!ص!6حهول49ح

لا!هث!،حه+ولص!لاءول3لاهءحعأول4أ93حولثه"!اص!ةاس!3ءاهولأأ،آ،أس!،ث!ش!ولء

4الماولحس!أ،أ!ولولههولس!!4ححه!ولش!!3أول،ح3ول4أأهوللا!*4!53أول3خ3"!ع

ا)م!لاالأ3ح5،ء)س!حهول)أس!3اول،س!!ول4!أهول41س!34!ولحاط7حثا،حس!4اول13!4لاأ،

11أول"هأع!ولحص!!4!اا"!حس!4لمااهححيا"ححس!(ث!خولس!"،3!لاه!4ول!13ح

ولهول4س!.

*ممد*

*لماه755!ول3ء+04ءاأ،1"3أعء4"ءك!،ع،ولح3اأحولول04لماحولس!أول4لماأ

ولهلما3!،"ءهآحآ،ع"!ع7073ث!ءولهول4"4،3اح(1)4ح3س!حول4!ول،14لما!س!

!آولأ)حا+هاع3ء-5،ول4ها!لا3ح4ألا،أ؟!اا،141)711حس!4ك!4!ط5لا،ولا

)أ+!آاس!4ألا،هللماش!لاولع)ةحش!حهولها*9لاحأس!3هأحا!14أول"5ع،!ولحس!،

4ألاهح33ولهالما"*ح3اهول4حأاولولا!4لماه3أس!ةحس!4هلاس!ولحأولزس!4،ص!4س!3

لا)ولأش!3ءع3لا43)ش!3ه!أعأأأه+س!4ااس!!لا!4ول3اس!اولاءألاولهعأ!+4لا

7أ)1،!س!.

"ح،+!ع4لا5ول413؟4هع44لماح:

-حس!4هس!لاول+حأولاس!ث!34!"هأعأ!ولا!،ءحا34لاول!حأ"هح4الماول3304أس!3

ولمح!س!أ!44لا03)!وله!"ح/21275ألاذول9185ص!44أولهح)أس!عإاس!،3:

أ)،407"!أص!1،4ولهأ،أ،ع!هس!43لما3304س!ا3س!34أ4ألاهول،ول44ول-27.!ال!لاه

)1(س!ح04أ+ع+لاحلاه+3!ش!أص!434ولألأ+4033ع.!وللاه+"!47ع)ح"44حا11لا57+حط3ح

.899)وللاهفى3+75،لاه،أ)!لا،ة7ة43"ولا*لاء4،ول3(ح043لاح++س!أكه3"أ6!97أولزع،ء،ولا

!ح13+لاأح!339ول!1،ء5++لا+!لأ(،،ول01،4لاء3ء4!،2؟لأه،ول.س!.ملا،،4ح35!ءس!4ءول،ء،

"لم.-7296.
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!!044كالا،.57"!+ح74!ثاآ5ول4؟

ث!،ول+5لا+4؟أ.!!حص!،ول7؟!ه،لا4؟

ولء"،ا؟كاة."ك!4أ؟م!!لاه!!.

ح!!؟3هول5

ول5"!*ح4+!ط!!؟.*ك!!حس!*ي،؟آ5لما4؟

57؟4*حكاه.ك!!ححول7،طآ5لما4ث!

ص!!!،ولح.6!"حأول!م35!صأث!لا51

ول؟4ولهلماكاه.7س!**"ه44!3؟س!ا

3ح!ثه!ع:3

!ث!اأول4؟،.ول؟ولس!4ول35،ول3

،+أ!3.0،3!ا"!!هلا؟كاةأولء

ك!)أ؟!!!،.ول"+س!4+35!لا3

!كاة؟5لا!!كاأ0ول!+4!+ول!ع5لاثا

أ!3ول!؟،.13أول*ول،*مم!ولهلا

3!أ+!051س!)-ا)ذ4!7ه؟!+س!4!43؟ح)

+،ولول5لاول،؟،.5،"+!+ول!"م5لا4"

!!؟؟5لماءع؟(.5أث!ول+!7!؟مهول4؟

ثه+اأ+!6،.0!"+!ول7!؟آ5لما4"

ول"ح؟!،؟.ولاة!ا)4!أع"ح

طهـ"ح"كاة،.*ك!!حح+5!مم!3،هلماأ

لما+اطع.أكاة4!+-ال!ذاولحش!"3545،سألا331

ع!،اول!؟،.ا/"لما3،!"؟!11!3!لأهولول

س!ول،أ3لأ،.ول5؟،ولس!4ك!14لأ!+ص!

ولح""!!؟.ل!ا-ول"4ز7!"ولهلما4،34؟س!)

س!ولول!؟04كاه؟!+ح4!،+أحط"

!ولأ!43س!،أثه"!0،53يحح،*مم!ألماه!مم!3!!

!!!لماه!ة!.(؟ث!!ول3!+لماهلماه!!+3

سأ3"!ول4أح!"خس!:،3،+!4أء،!3!""،.يلا5ث!،ولس!4ول5كالااص!3

)ء+أ*ول4أس!إع!!04لا3أ4.،!!3،"حأول35!صألما3أد

!"4!زأ،؟أ.3)أول!ولعس!)ك!هلا1اح

*مم!؟44!هذلا!؟704ه؟*ءح4!اءلأ!+ء

أولول3ألاهول73!5+ه7آس!ا)أ3أس!23حول*ءآ3،+04ح+لا"4+4حا"،غح

3!"!!+!أاوللا4لا+أم!حأ*!آااح3اول4!اأ+س!س!.3حعألاهاص!33أ"ح،آ،ولأ)اس!3

ك!أ!ا،ولءخثا!4ول3)حص!3"أ+ح43هحلما+س!ول،،+لماه33ح+حهول،عهول13ح3
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"!75حول!ول1س!34"4!م3،أ؟!)أ43لا9عآهأ41ح3ول،ع!اول!لا**3130؟لاس!5

س!4!أألأأأ.ص!

س!ط"ا،+ححس!43هلماحولص!ول44أ،ح4س!!اآ+أ4حلأهلاثه!،24-41/27611،4

ش!آ73أس!!0861،احص!،3اس!،ص!،*ح41لاولءهعهحلا3!4أ5ول3!"914ولاحأص!"ولأأ

ول5؟!،اس!45ح1،ح5*وللماول،لا4ش!ولهام43لاس!ء33هول،أول413،حح340"5ول3

4غ3!أ!ءولا)لاول3ء4اولس!3!لأ*اح،خ،س!4)ا،ش!اكاةأء33ول،+ح3ء434،*ثه4س!5

ولأ4أ!س!ول3،ولها!ثا4لماص!43لا7أاا،!ح.ص!س!3ول؟،51اس!3"!311!عولولحولأ!لما*

3*أ،م،ولأ)اس!3ث!لماأ7،ول،ص!3:"4!3أح.+!!هلا،!،!لماه،!7!؟آ5ول4؟،

لاه!!+،5لماهع!سأ3أثازس!ا!س!اول!ع31،"!أس!أوللا14!آأولاا!كاهلما6ا؟!ولء.

كأس!43حول*9حح+أءء!3آ4+أااس!فى03ول،"ء!،33حول،4ص!3ح؟4حولولس!"!44س!لا8

ولالأ!،5ح،3ححالا؟ح،3س!ول"!عهأ!"-،لاحش!لمء3لأ!س!س!الاص!عأول"هأع!ولحس!

،ح+ههأول4لاس!،ح3ا،احه.حس!ط!ش!،+*م3ش!،،ث!ح4!عس!4ح3*لا!لا!!44س!

؟14هلا!س!،4اأم3!ألأأأهولش!3"كار3!اءولص!أاا،أحس!،حالا7ع،ولحص!4!ا3س!ء115ح

س!لماس!عس!،+6هلامثاس!*س!ول،س!34ش!4"س!ولص!33،أا4أ(3أ!6ولحاححع(3ح!لا*

01أ4+أ!ص!ول43!ول4أ!لاهثاا..4لاأس!س!3()س!وله؟+!س!4س!ءس!3لأ،ول9آاأحأ!3ح3أس!لا

لا؟احاس!ثه+!مأأ)ح3!"!!لمأس!+ول(+ص!31)؟

!سأس!4ا*لاخ*س!04حلا،+ح،،ول4ألاس!أ!4س!4،)آاولس!4"لأ!زس!22/1278

ز،ول7أح3-أخم37أس!ع8621س!احث!،-لا-4أء43ح*لا!ول3933"!)!

ولهأولأ!ولأهول4لا!لماهس!47لما!ش!!!أول34ث!!ا!حولول!"هس!ول4!هلا؟كاةأولس!،

ولهلا3آهس!433س!3أولآ53ولكهاأهول5ه،أعأولأخ3س!35!ولأء53لا3اح3!أولولح5س!إ

س!ا3حول!مول3.31زلاص!أ15،!اس!ولحول،ول5لا7س!لما!.

طءولهول6حع04،،31ء4،؟ولأ!أءأ،ش!س!3كه،س!ء4س!343011س!04614ول،

س!4ول*،ولول7ش!أخم!ول(ءلماولحث!،ول4أء!"خح،ه،ولعح؟ولس!34ث!ه*!ول!كااس!ول

لا3"خ3ءأول3ءع:391ألأأ!3هلاه1،3"+44أح!ءخه04،ولهولأ!ولس!53أث!ء)اء

أ!،،4أولأم+3س!هلا4ش!آأاحح،ولس!ح،303ل!اا!3"هولعاح7ش!34،،ول153،ثا4لا!

)ءء(3ء43!حكاش!ولش!أم!اءأ3ءمولاهول4لا؟س!ع4لاس!5.9أ*ث!ا،لأحث!،حلماول.

ع5ول93ول5أ؟53-(حص!"3!حح4لماس!حح34،1،7ول!،1،وللما،أاس!"س!ول4،ول،)ح

س!733أحس!لماه؟أءولح!عح+حاولءأ5ححعخ(س!س!ول3،حءا!!،3ول،لاه)،

خ،لا،ولولول+هح(ح3!اأول،ذأ،333ح3؟

!!عأ!)الاح33،ولهلا3ولهول5ا+أش!س!333هول3!لا*حآ*+ح3؟،ولخآاص!أ!أ3س!ثا

4،ولهس!اوله؟ولس!مح3لمس!4ح!434011ح13ح،ول،ححاس!3-أ4-لاأمح14أ"أهولغ4لا

ولهولهس!ع)!(5(س!4!كا،ولآخأءأ!ء313.ولولس!لماول!لاأ3ح4هحلماولس!ول،ولح

،4ء*ألمه+ولس!لماولاح،ول+ههءع!4*حميص!43ألماس!3حلاس!أ،س!،ول4ح43أ4س!ثه

ك!3!لا)أخس!ع3.س!ولس!ح"،،اح3حمولولح3ش!أ،أءول""الا3ول!!3أول!كا)ء93لاس!)س!ث!

ثا+*هح3ةاس!اس!3ا،،ش!س!أولالما!ش!عأش!+ص!ع"+س!أءألأ*أفىح4ح3*ول!،+ث!هأحلا!*

4اهن)اأ+5531،ول?س!4)س!لاعولهولء3؟"+3!أاص!63،ولخ3أحأأ!ء"43ح3

3حول،ح43ح3"4!آ3.*لماه3!س!ه40!لاا3هول3س!أ-53،خ133اأ(3س!4س!3

ش!؟ولغآأحأ!أ!س!3س!آول+س!ث!س!،ص!ول!م+أثا:

11،ع5لا3

+!"75س!؟ءعا"4!!4

!ا)75حولأ"4!!34ث!ح

،ول!ولولول01؟44ءث!؟ول

؟01ول5؟،،+س!4ا)!مهول3

3أااح5

ولأح"!.61

اول3،؟!ط.،ط

*5ول!4أ،ح

11!ولولهلاول!



د!"*لأ!هس!لأول3+*ول*)ول3+أ!3لأولصأد!73ولوللأ)ح!وللأ*

7هولأكاكالأم!3:3م!77ول3،*م!3ول*+3د!++وللأ!أص!ول!ل!كا
د!ةول+ح!هلأ*ولوللأ)د1،7لأوللأ!**)ع3)د!دأحد!*

!2"!هلما!ولص!،3لماوللأأاء!!اهس!خا"ول4ك!خاس!؟ش!4،ول4لاص!اأ7*3أش!حا!

3،"اح5ولهأع34ولء3ح*"لااك!خ43اس!!،"ثهولس!.+هولس!،33ءاخالا4س!ثه

فىأ!ول)!حول،4لااأ)3س!5ولول،أ33،أحول،اطس!ول"اول3أس!ولع3*ش!أ،حع3س!(

ص!أح؟ولأ4لاس!3.)31+ه،ح؟أه3أد!!!"هلا4ولولس!ش!!34!لأ11؟!هول4،ولحس!4س!3

،*لا!حلا!احآ31أا،،ا4ولثا)5،س!لاثاأم،لماهلا!اس!353س!ا؟*!ولحس!س!034+

احأ،!وللآاءحألماس!1،4"س!ولأول3الماس!"أش!أع9لماح.3)1هأول،"!4أ)حاول3ثه

ولأ403(لماأ،"الما3أص!لاتم3(حح"ولأ4لماس!ثاس!،فى!لأ5أ!-!آأعس!،احاس!45لماس!ا!

كا!فى35،وله+أ!،اطاحا،!هلماالملما!3،س!3ءاولهلأس!ولكا"عههعحثالا11أع!ا!!أأ5+

4ء)لاح733س!!عس!ع3.اأثهه،ول6+خولس!،004!خلماولس!،!حطأ(س!حألما3ح

"3ش!أحأم4لاس!44ولفىالماس!3!4وللاح!س!"س!ه،ول؟هثاحمش!7الاح333"030ح5لا3ءأ

س!ول،لاهس!ول3ءولء3!"،ثه!م(ولس!34!3،ولح3حهلا+وللا!ولش!أثه4ألام53ول!أس!ول(

)!ث!هحأس!أش!ل!!!؟5لما،ولأ،3ح.

!ع"ولأ3حا*)7أأس!3أ!س!اس!،)س!3+هأ؟كه؟لاس!ثا5ء3هوللمس!ول!!!س!كه4!ول3لا+

لاهول7ول،ححء33535لا3ولس!س!شأح،140أولأس!"االاأ،س!"أاا115،3!ش!،+أول+،34

)!ث!هس!(،أخاهأ!حس!،حح،أس!أولأش!أ!؟!أهولس!،43حس!7ولولس!330"ا؟أح!!لآحس!

لا4*ولش!ح*ولأثه3!ول4!("هس!3!ا!"ااص!4،4"لماك!ثوأح+أ،ح"أ،ول3أ9لاالا

)اأولأ،!3!أولهول4ألا!+أامءولول،حلماثا3س!اأ(33لما3ه)،احلأح53*هأثه1،

حهول+لاول!لا،ش!53+أ95لاح،3حثه"!5534ثه،س!ك!س!3حهولحس!(30.!سأول!لا7،أثهس!

!ح3،أهول،4+أ+أ3،3!(ألأح،111ول3(أ،ول،51ولس!4ول5لما7ح!لا*أول"ة،ثط،1،

ح5ولأم3ح14أ5+س!4ثا؟أحول3س!ول")لاكه4ح05،أ4خولأس!ث!.س!434أ3أحء،3،س!4س!3

!2+أولح3هكاأولالاهص!7عحش!3اححهول15لا3س!4!ا3هأحش!،ش!ألماأولأثاح+ولحأس!5ول،

آ4(أ(آ!ع!ء"،ءع4حهولول)اس!7س!535!ش!(!حاس!3ص!4أ!؟،+*ول!ول43"أولأحث!

يول+هح،3اس!3آس!يولس!3،حاس!3ذء!مول.13حح3ولأ!3!،+ول*ولاهول،3،"!آ1،

ااذ؟هأس!س!4ء3ح؟س!!حطأ?4اأول7ح3ا(!أ،!هول.اهأ!))س!لما3!،لاحلماولس!ش!ألا4س!

ولا!ص!،خأ!آس!34لا3اس!ث!ص!ول!مول13،حا5*4*حمح33لا5،3لما4اح73حلا3ء7،!اولثاأ

لما9ح3لما!حا3؟!ول4أح04خ3ح،اء3"ع30أ،(لاءخ3كاه+3)،3هحأش!،ش!*5عأ43ولء

ولع"أ،3،حلااأس!3ءأ4!ول13!3هحأش!،ش!،لما!أ3أءول+!ح!!ش!ولش!ا!3.

ول،"3ححح،س!3443ءا4*لاح4هولءيلماح0413أولثالماهولاكالا"اهثاولص!ا،*حأح

،ولأخ1،3!+!4ك!،1،"أ،!س!،ءلأ،3!3هول4هآ،!اوللمخءع33!ولأ43ول+!ألا

ا)لا؟ش!4حس!4!اثاهأحس!اخ؟!،2هلا4ولأ!3س!ةأا3زاس!إس!،ولاس!5اأ+ألاش!س!333لماماح

أ(3ثهلا5هأحا،،س!ثهلاا!5لماأ3لما!أس!3أول4أ!س!ول3(،آس!+ولح3،س!س!ول،مول،ث!!أ+ثاأ

ءلما39لماعك!ءا"4+،أس!"!ص!43ياأ!ححح7أ،ءولأ4ث!حز!ث!س!4تم،!لااأخ3س!5

س!ء*لاء34

3!أ15+3،ول

3ء34+!4

لا"س!01س!4!4

*،3ءاح)ولاح!*3!اء43!3ء4ء!3ء44++ءولح53+أ34لاح؟لاأ+لاهثه!لاهمأ+3

4هحلا+س!+(3،حس!04ولأ+5لاثه41!ح+س!3!أ5+3لأأ7ح*!+،.3!!4أ11س!لما33+5لافى

لا9ح4ح3حص!+4،أ+ءثمء44هحلا+ءول4،3+،4أ3،فىه،ولزلا93لاا!زلا5لا134"لاأ

3!ح؟أ7ع3"!3،أءلااأ39س!فى.حس!043حلا+ح+،3كه5+(آ5م،أ+،34ح35،+،45لا4ولا!

أ"ا)0،3أ3ح505ءا!أ4ح73))أح3أ+لاأ6أ++عح.3
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س!30337،لاول-3أحلا،ثححوله*ءعأ،+*أهس!ولس!آأحأح!4،ءح-3ول،،أ+أ3

لما!ا4ألماه3س!،3"4ءأكاة5"حأ"س!أح4ولأولس!5ولأ+هحولأ(15ولأ،4هولأ7س!3لم3!ح

لاء؟اأحأ13أأأح3أ4،3ه،ولاولأ3ولس!أ3!،عأأ!س!3ح444ول"لما3ولححا،اول4!؟

أهك!أك!(حولس!أ"303لاول7أححث!؟ءأ!حعحول!س!س!*هحأحكاةأأأ43لا!ول4ول40

4،ذأهولأ7س!3أ!عس!أس!ا"ح،س!+أ4"أأع!ول!3،30ا"لماأع+لاولح5ول4ولحس!عس!

ء330أ،.لاكا440ح!3!4أأ043ولأول5+لماآأأعس!44ح+4أ3ول5ولح1.3!لا04

ه!لماء4ول3أس!،ولأحلماول،40ء3أاألما*،ولس!س!وله3!عولحح14ول،4لاأولحم!3!أ+!

4أ.س!5ءهآ4لأ+س!أح،14أءأ"هأ،301ألاك!!3ولحأ،أ(،31+س!3أ15لاس!"أ،ا

ح*)703!+أس!7س!!313س!ولأ!أهولا،41161لا40لاس!،اح!أم3ثاا+س!04+اولح،

"!ول44ه+اوللا++لاأ،آ9لما؟اأح!3!!4ث!أ،!ع43،لماأث!هحول1040"3ألما3

ث!+،حأأكاأ،أ3أول،ح)اأ!4،41ول4ول،55س!3س!أح"للاول3حآ)أحأ133ولأأولءس!3أأس!أ

50+س!4!أء!اعأ!ه40++هحأ3أ،ولس!لأ!آ.3

413!لا9ح،س!!ع3!حأولس!عس!"ه!ع!حول4أأه،س!7ح(3،!س!ا!لما4أ؟أثه3أ!*س!

ول،!أ5ولأ"ع40ح33!"5أس!أعع،ولأث!اا+أ؟أ!3!أ،لما3أطح!حس!أ4س!عحس!3س!4!3،

!ول4ولس!44اولأس!3ول30!عأس!،!"ء!أ!9-ا!لاس!3073س!7س!!ص!أ(33-5حولع

،+أ؟س!أ،.أث!،3أء3،أ351ولس!(س!"!!ح3،،ول؟أ33أ،+س!04أول+،ح374!ءاس!أ

04أولأول3اس!ول،33"40ح!أأ؟أ+4!لاص!3ء7*5.3!!3ءه

لما+أ4أولأح35اوللا3ح.ول.

4!3+ولأ،،هول

!سأ"س!!هولثاس!:

3+س!فى"5وله!!لأاس!3اء!ولحلما3ولس!4س!حأول،

أ،ا،س!ع5لاء7513ء43(س!)4ألاولهول43ح3،75حول،3!س!4خ3لما4ولهأ،أأس!

ء7،ول،!زس!اأ!الا)س!،ص!3احءلاح!47!ول،عء4ز.س!أهح؟7لاه33لاأ3

ش!لمس!عولحااحولس!،ول3ححهولولأ!534ول4ح*+هس!زس!ااأ،أش!3زش!4.لأ7،أولأ!ول،+أ

4حولهلاهلأ43س!لأ2ا!،9وله3س!)3أ،ولأخ!خ3س!4!ول4!"أعس!؟حع2اس!أعخ3

+أ!3،لماولأ،م،ث!ححآء4!،75حمس!اأ!أذه.لاأولآ53ولء*!أ،+ثاص!3س!أ!+ءلماع3

4ءحء1ء،!!مأأءعس!،س!4ثههحلما7*ءك!4ح5137س!ول!(أ5ولس!،ء3،574ح

ش!،1)أ؟!*!أس!س!3074،ث!اول!ة،ول3أ4الماأا343ولعهأولءهولولس!4،أه4ححع1،ح

!آأ!أ39حأس!زحاأ،33س!1،ع4اكا!أص!ولأ43ح3ا،أص!مح3هآماأءاححا43ح

*س!3س!أحعس!ولس!أول43ح14!"،عس!4ثاس!يح3!أس!ولس!ولح93ألما"هلا3ع4أس!،ول7هولفى

ص!س!3،لماأأ)ح3أس!ا5لما4!ولكهول5ء13"أ!اعص!.

حهولس!س!!ول!ول(ءح4ولس!7لاه3،ولس!147أعأ33س!32لما3)ح3عح+ح3حأس!ولس!ول51

ول،آلماولأ،أ!زحاص!مأ!43+أ!ولحول4أأ،ولاث!لاحأ"س!ا،،لاس!7،س!زص!

لأولس!ول415ولولس!أ،ع4لا313اس!ثه06+3هآمأحح43ح75لما3،حس!4ء7513ولأ،!هوللأ

3،3أ!ول،س!،ش!.

3أءولولا"3لحه"أ،لأول3س!3،خأ"لااحلا7لاه3إص!لاحع،75أ،،+ه،ول3أس!ول

*ح3ح34،أا"لا343!ول4أ!ا"3!أ4لاس!ء4ءاا،آ،س!عحس!4ءول7وله3-ح5ولولح

6ولهثهأول!كهص!4،ولأع"،"ح-أع،ولس!أ62أولح.

ولول7ء3أه،ع"هولالأ،53ح3أح!ءولول3(ءحهولا،ولول2ءس!7534!مأ3س!عولس!5

!أء3ءولول33،ءول4أ!ء3.ءا

+ع9فى!اول!ءا،ولءول،

ح.1)0(ح53ولس!أأ3ول!!)4
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*لا3-ولهول4حك!أول!3حلماولءول،س!ا"كالما*531أ"3أعس!مس!3حم،ول!+

!3"أحس!34لا4ول4لا40!،41ء"*ء،!أ،آأح3!،س!ولول575إح!34،مأء،أ33أول5

7أولحلاا40!7اولءأس!3.

)!7س!،3"س!3!أولأأ33أ+أح04أ،ولولحاولهولاولاأا،ح!!لماعي!حولح3س!

ثهلا++!4أ3حأ"اأ+،س!،س!3لا4أ،أهولس!س!*35،أ،ء،.

+أ3"!وللما3*س!4أحلما73ح؟حولء(ول"ياا!ح

+3!4ولحأ،هول

+عش!كال!*حس!ا)س!ول(3س!أ!ولءلما3

!لما"ول4أ!ازاا3!?هأهولءز*لاس!7س!ع،حالا)أس!"لاه!7513حأ،+!أاش!"5لما!

ص!)ا!3"0،1

!هولح،"أ،3ء4لما4+،لس!7أ3أا!أكا،3امااس!9لماأ،أ!أ!ولا!4!س!،زحالماأ،أ

أ،مإ3وله7أولح43حس!،،ص!حآ!أ،آ3حأس!ولس!س!13ثاس!عألا!س!ا35،!"ول4حولهأعس!

3احأ!هاولء4أأءا3لماأ7ثهول،:!35لاس!3م!-57لا43لاء)اس!ول7هلأش!4س!3

ح5ولس!آ4ش!!ش!3.3لامءااعأ!،،ء544لماع13(9لماحلأهلا3ء7!د!03لما7س!+،

3ححول!+،+ه)ش!4أ!اززلاء4!ولهألما؟اش!،ش!5+هحش!،الاول،34س!أأ!+ش!11115ا)ح

!417ولا"*خ3أ411حزحهولولأ،1،3ءحس!!أ!آم!كاس!أس!ول!لآ!حس!لما،8!كا"5135

4ح7وله3أء4الا!اص!3،3أحزس!أ!ااولهول)لماس!ك!،ولس!+س!لاهع"ه،،ش!7ثأ،3س!ز)الةا

فى"لماهس!،م.!+ه.ح5ولا!حاس!أول3أس!!وللماح،3أاح،3أ"ول،،+!،مه3أ7لاه5)ص!

"هلاعغح2أ!مءع!3أه4حول،أذح414احا3لأالاأ(اص!ثاطأ!ك!"-لاا-أث!)4لآول)،حاح

3ءولح!3ءأح3!هءح4الاأا،+ءأ؟7لا)ولهس!74لاه،3،س!4حس!ول3!"هولس!ص!3،،

4ح)ألا4أص!!4ولس!ولأه،ذح114أ،ولولهولحس!لا7لاه5-ءحك!هأولولح5

3+أألاعس!4أهول-3،ح!،"ح4لاح+هولس!3ولاس!ولس!ولأ11س!31أ،ولاس!س!4م،أ3س!

أحااس!ولح+11*ا!73هول3ولا"هأأ!حعس!2س!ولس!س!53"الا3.

ولولء73أه3،ء*حاحاس!ول31اح!ولس!ول43ول34؟أااس!2س!ول15لاأس!ث!س!3حش!حس!كه4س!

اء،،حس!ثااح41س!لماع4أأ،هول.

س!لاحولأس!ي.ح،)لا؟ولولأحس!4،*ص!ول!!"0513

--3(أولء)س!أ*حأ4ح!اوله"،3ثهس!س!4ا!الأوللاس!34،435:

كلاكلإكلا

!5حولولحول"*5ك!

أ!4)ح33اتس!،س!،53س!3!،ول133،اولس!4أ+هولح4ء*ءأس!،أ"س!ث!،اهلاول(لمالاول

ولأ3أأ+!3"ولول!ولأ113،4أح!ح!!كاأ!،7أأعألاأ43لا،ح،ح3،أ+5+أولول

،ححص!أه""ء13ء!أء،حولولول!!ول5!!ول4أ35ء)ء!101+ولهأع!)ء13كاأأ

46"ص!5،ح5!4أ(34!443لا40لما،!ول،ح4.!،1أح،أ،ولوللاولح،،ول"43س!ح41!ح

4ح،4"أم،،ءول"،ول34،ول!أ،33اوللما*4هولأ+ثوللآولولأمأمحاأ!أ5ولأ3

س!7?ع(43!أأولفى3أ+لماول4ول4أح،أ(3ولزول74!ءأع313،ول!أح،ملأءس!34ح

04ولأول30ولح30ءحأ،مس!353أحلأح،313حولثهاأ+ه31*ءث!!"!34أ4++3430!ول

!ول+لما3ول!+حح75احول4،أول،س!أول!حوللالاأ11+ء!04+!ح؟ولأول5عولول
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!5حولولذع،*30

ولح!؟أ7س!ثه!34ح،3،ثهل!ش!+ش!!ملا!ر81.39251

لىلاهما!ولص!4ا!؟+!اث!لاس!4!ثه!ث!،كاة

حسأ3325،*3؟+ه7لاولحثهس!"ح102+04لماس!2س!30734أ93لماحكه9ألما5ول،

ش!أ،ش!35،"ح5(ولح++س!ح،43ح،4!+!53ع*هس!)أه"4عا،س!+!!905ألما3أ+ه

لماهلم3س!34الا+ا311ء3ألا؟س!لأ+،+س!!س!3أ!أح(+س!س!4!ا،3!"4حس!ألاهأاس!لا3

ولها،!ولس!(لا!33أ307ا1!لالمص!3لا!أكا3+!حس!3()ح،أكاأص!3ل!ش!ول،،!لا!)،ع03+

ممر!س!س!))س!ولحس!)(س!3!+أحح!7لا3أح)س!9لاحالاس!3ا!+أهول،خأس!أأ،!،1ع15

أكا+ح4لا!ول4أا3هول4أض!ش!ش!7!حلاش!33لا43ح3ول!لأأ3ع3+ش!س!اح!ول4أ،3،حأ

لا!33أ4لماس!،4لما!4!أأ!كاغأ!7!أح+(،4ول3ول،5مس!لأ!113.39؟،9أحول،؟أس!ول

أ!3،خإ،5،س!4الاأ15أ!7!س!،ولش!أش!حهول407لماخ35!"ح)آلايلاأأ4ألمااس!لا3

،ا!4+!+ء4لا؟ا)س!س!حءخ"ثمس!4حا،!ولهوللاهول3أ،غ5+هأس!الا؟ثا)أ!47أح+أ

ش!م35+4لا،!ش!3"5ول+س!،حح!س!ولأ،س!ش!4س!كاا!خ؟لاس!11أ*!أ،خلأ!س!ء307

!كاهلا،س!3علاأ35"ولحح45هول+أ،،لاول!3+!4"مهآأ،،حس!كه"!لأ3(ع+"أ3ح

5(51++،)،اهلما+!،)ا!لا4!ءح4+!13!!لاء3!س!،)!3أ+حش!3أأخح،

1111+ه+س!،،حش!!4ول3اس!ح+*هس!3حح.س!سأ+لماأ،مأ!،ش!لمس!أ+هس!،ولحلص!ح3

حه،+*لماولأحأ،!هول113.3ولس!"!ح3س!ول،،أس!ولا)س!3ثهحم7أس!س!كهس!4)حلام+،أأ5ول

لا؟أس!،3+س!!4+،!ول،+ه6عس!أأح،ص!،+س!3"أأ!س!ولأس!4مس!ح5،+لأ+!+4س!!

ص!،،س!حولألم،هوللأ507ي!س!،لا!3ألاح+!35س!ع3أحلا3+هكهـعحاص!اص!ولحس!4لاح3أ311

أ!3،أ!7س!ول،س!4!+!محس!لماه4لما!ا،حس!5لأ!هثه+ص!ث!اها"ء4+!أ0013لما7*أح+،

س!3،خ!ح!هلا+3ش!ك!7!ححص!54ول7!أ!ح3ولش!س!)43+!أ!33+!4)"ع*"أعس!

5،،5+،ول.

كلأمملأممل!

!5حولولعولأ*40

س!ا731،)أ

...حصأ++س!حزلاه3ول!54)حأ!+أولحاول+*هش!"!7+هأحكا!الا!س!،

أحس!4،*ول51+!!"ثاس!(ول،إش!(عاع!ولس!ح!9ألماش!33!؟حس!4ال!اس!+!،"33،"ا!3

ك!!!،5ول3)0،أ!7!اول)3،"خ+ح+أ(!)أالا!9لااح4لاح3زلاه)33!ا+ش!ح3أأ

ء+لاس!13،حاولس!ولأ،!)4هلمولص!اس!أ*ص!،ع،3ش!5+أ3خاءأ:

11س!*حس!ا1س!+أأ3ثاأولس!+554أولس!،4لماكاألما73أحأ؟لا33س!3عه؟،لاا،أه?!5أ5

+!لا4*س!لا3لاث!حص!3005،س!كه4أحأولأ!أ5ء7!تمأس!ح!"أحألأ+!أ،أح34أ+حأ!.،ح

س!"أول4لماس!أ!!3"ح3اكاما4أ،س!لماح*امأش!أ5لا!ول!س!!ع!،5ول!أولأول17ثاس!مس!ول،

ول!ح4+ح!ولس!+أ++س!ه+!أ!س!!7ه7!ص!لما+أ3،ءأس!،ول3ا،،أول50لم3!ح

س!3اأ!أهولأ3"ة35،+ول43"ححه،5!لا،1)لأ!36ء:حس!لاامول!،س!أ!5

حهولم5ح4ح3!لمهعلا،ولوللاولحألا+،4حأ50ثلمامه"،س!ح-4لما+!3،س!"ص!

ءهولول!ول4!ثاأ،-ولس!40؟أححه+ثهلمااألمالآولولآأ33س!!3عول(4لا،س!44لماكاةس!ولس!

س!3أ،ول+س!3س!!رء57(م5،ءا!أهلاعولأءع(*لا،وله+!553!كا7!أ103لاول.4ء3س!أ

الا!71!04لاكا!س!3"!!س!3،،ولأأثا3أ*ح4هاولولح،4*،لا5(اءآأس!أ!"5،س!اع،"

ه"ه5!،عأ4لا،4،أ59ياول7ءولأ،3"س!!3،أأ،3!،!كه،9لما40؟ء+ء4ح607أ3

3ولح3ح3"أأأ44ءلاأ؟أ"،س!+ألامس!55أ+لا+أ!أ+لا-أ،1+أ+س!+4!أ+هأثالا
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.جمرء2،...
كا،ء".لم/ىة+ثهـ!،/المعم!ص!بماءع!ب!4ءيرممرويبم.خهءيرلم،3له/،كر/

؟ح"ول.ي!،،كهلمالمعلم.أء/!ى!رء3ة!لا*،.:/ص.محر8!!.كهئم!ء/!بمثر?/عكهع!مث!

ث!!بههـكي.!ولح"لملم.ء1)".!.هـبر..1...8.،.!-ا)"إأإ.ة

ض.ث...(..1ن!،0:حم!فيحىلأصر!ألم!/لم..!..ر....

ءا!خم!!،"جمز"ؤ.ع!،آيغا*بربر!سء!بر،،لم،-!ءجمرجهـ!هرلم/لمءىلم.رشبهني!،ر!/1

...001ىلم/،!/برد!كل*ول.ء؟عقخكل،ءلم!ي!هءلمكي%?وء2،،،لمبرلمع؟ء/م

جممءىوكأى/00،\غلماى!يم.برص.:..."....

..حمرءج....(....:.

..:..-ا...ثرءلمكمئمض"ث!ع4،كؤجمولمبر.ى.7!بنجمؤلمكحككلجمبئ-!سلأ!لهبرصعي/!ءلمءكه

..!لميز"ام!بمو.،لى-كالمير!4ثصبمني4ء،1،ءلأ،ؤبربرلم!بم/4ثيلملمعمء!،

...!بهه!+؟يي/5،ع/*ي!ء!+لم5!،تيلم!و3فيا!رحصلم!ءممز(طي

-.،)جمى!ي.!..-م!بر!م*ء"3ء/ل!له!المثمءع!و!رهـفيصصءبم!ر!رءب!فمجلايه2*/كألم.ءا0

........+..ء؟.+.ت،لأ.

؟4،!كلكثمئم**!?لمجم!لمحر+!.ءيرء/ء!ويخ7ءنجيلم"لهوللم/ممهـريرغرى!رو

*.،ء/:ن!،إ!تءج!ء؟-هاثبملمثإمم!أثرءهاممء43/،در!ه!/!"/ممرهـ"ء،،!ر

-.لم.

..؟.،/ءب!لم،؟*"74يلم!مءحم!!كل.مملأ،.لمل!يثهإممهـه!"ممهلملم4/لممحهـؤءلموء7نرء!رير2.

.ا*ءلملىبمجم!*"،لمظ،لرلمي،أ.يبر.سءكاى"ع+6.ممهـ!ولم!!رر!ء*ى،مم،
001ط،ة..-ة.؟..ءلمص./

...،لم/هي!ذحركمبرلمفىبهم8ء4/ح..ثهرلمبم-؟ممثز/لملم/عةء!كللملمعبره4لم!ه/+.!ك!+له8//

01.+.ء!ء!"لمول7لم8+ا.!8

للبرأ..؟ءكم4!فىعي!وليراو*"لملم!؟بم!فىءشلمءحرنجص!/في!ممؤ!لمهـممعر*!ه

الأءلمءفيأاى%.?لم!/ءلأغنمر?!خهلأ?"ع!كي/لممم!رمو/ءض

عةا7،ء،ءط!لملمأه!لم!،،ئحه!لمككلولهى"!لملآ؟كهـءىلم/7.صكصلم2ءءمصيلم3ء،ء"،ءر

نم-ثهؤ*"له!!ه0/93،ءنملم+ا*ةءز7كلرثي/لم+!ر+!مء!ثكلءثر2./،ء/عوورثرلمحم+!رلمءحير

..ء!"*اء//"صكرس"لمصيه!ءص

!بهـ-فه!ميهرم*لمل!م*/4ص.حمهـكلىع)في.*لرأ.ءئملم.قهير!!هو؟!ململمحر!"فىءحىمحرسء

سلملم."،كلمرول!لم//!ك!/ءفي.،ط2!لىوهـةنرصص!عى?/!ييريهكلؤ

عالأكبململمأي!،ء!ءللملمء5،ةء/ء!ىىإلم!ءء!ثيبميكعءءلملم.ث!وصأ!رء!.صكل!ى

!ر،لم؟،لمطم!ءل!لململم"ع!لم،/لم*لم،6ء"/4؟طز،!صم!زلم؟ير/يو/لمءحمه6
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لا*س!؟ح"لاه4ع!ا!،+س!،حص!4"حس!*لا،7!عآأ"؟ول،3أح31+أ!ولهول3!57ول3

أحش!4ش!44الماوللماس!++ه"س!4ول!ع!م!ل!،س!)أك!س!عس!23أ*اا،ولحولس!!!عولهولس!أ

ولهول3ص!م!5ول33س!اهولءح4لماححاثه!س!ول43لمهـ1!!!ه+!لاع5+،4،س!أ4س!...

41ولكا!!ه+،754لماهثا،حأم،3ا"لما3هاول!لما+ححول1،أح+هلا3لأ03لما3ح3ألأ5ول3

741!!ولحص!.أءولثهأ7لاه33!لا!حل!"كهعاس!لا33احأ13ح3؟لاس!ااس!ح31ول15!ص!

أء!34اهول،ع!حث!ءا3!ول!؟حول445حك!س!ع4!ولح4ألاحه+ولحعحح،ولح!

ول!ء3+ه04أس!7أولح+هإء!ولص!1،3ش!4أح3ز80أ3ء4أ!!ول،53!.5

أ!53ءأ7!ث!أه3لا!آأ413ولطهـ،ولولا4،س!ع4ص!لاء3لمءأ+4ح31،س!أعهوللاءأه

ألما)+04!،"ول.س!حس!أ!حأ)س!91ذ4ول7اس!!1582...

344+ولأأص!"!!اس!"خمس!5ح35ولاول0س!74لا،؟4ح!)س!"+ه!!ولأح4ح

لأخ3ول3لا7!اس!ولحس!،س!أ4س!7،+اول15،

3؟ح!3اأ،ولس!!،ول4ح؟5.ول،51أ3ح.
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،5!ول8ولع"ول*20

!ء3،،علأ

4!3+لمااحأوله43!لأح35ولوللاا4حولاأس!س!!أ؟،3!س!4ألالاس!ح4لااأا

س!3+6اس!ح3،ص!حأ!،س!"ثه!سأ35ح+02!س!ول!2!م،ول53أ43لاس!س!34س!!5؟!س!،لا

14!ولأمس!ثه14ول)!س!!.

ولس!43ثه3ء

!لا"ص!،،ءحاء13،س!03،أس!3اولثهس!ءولس!13اح3أ،ولول3س!74هول3ألاس!3لى5!+

أ"حح،5إس!4حولهول3أس!ولعولول4ش!ع5زلا؟32ح.034؟4ول1،3لأازاح41ول)!س!3،

لا4س!أ!لماس!س!34!!.

صأأ،حعص!

سأ،لاهولء!،103لاأ!لاس!،،س!ح.أس!كا)!لاحاع؟6+،3!43!س!لا33س!4!ألماس!4ح

ا،ح،ح!3س!7434لا3ح3...لماه+ثه33!"هول303+ذلماهكه!،س!ثاه+ألما+لمث!لأاس!3

،"!س!ولس!43أص!ه!أ!أوللاحأ!4لاحأ!لاس!ولاهء!+!أء3لاس!!+4،ص!ح+!4ثه)ح

لاس!هس!3س!3،54+حأه!كااولس!آس!34ح4حلاس!ح48الاعهكاثاس!مهص!(ول!ا10)4ع

"!7س!،+ه،94ألا3ه،ول6ائأعش!43!؟حلاحذلماه،مأ!اهس!3لأأ!لاح4لماس!حءالماأ

ألا؟ح،ولس!ول4)ك!س!"أعخس!مثه15إلا،لا!"-لآا+لماه33!3كا)؟+س!حأح9اولأا3ص!

س!35،م!ث!7اههأ!س!حهشولحأااس!7ألاحع،س!س!اس!،3االما4الماص!،ول4+ص!1،

ثاحأس!+حس!حول"س!ول4س!ول0(3.

)ح3!)لاءلا+5ول،هلاعولء33أحلاث!3ولا"س!لأولحآأا43اول*،ص!ول+4عش!

04،324!س!زلما،س!ولهول3الاس!عول!هلاحأ؟ح5،حثاس!حثاس!37ألماس!3!س!4!ك!ول4،أ

4(لاح4لماءأ7لاهثهحهول5هاص!)...*هول73هلاث!3*)لاهولك!حول7هلا3؟!أ3،+(اح3

أ!ولول3،س!حا3س!أ"4،ك!س!،وله،ا!انها!!!س!4لأاءح+ص!.ح..سأ0253+ح!س!ول24!ع،

9،ع39لماهلأ73ء!اها!فىش!لما،3ذح7لماه5ا!آ73!3أه93(س!لاأهلاس!لماهول5س!35،آ

73،أه"!الماأ9لاأ،أ،3أح"أ+ح،ح!ا43ول،س!4!ول3،،!حس!7أس!،ح4،ولكا

11!لاأ)ء3/هآ).0/7402...ولهض!!73،أه043ولول،3ءاولهلا7س!))ص!3،لا8

س!"ث!!+هولس!93لاس!7لاه3+س!3!اولأ!أس!442ول3075اثاس!3،أح15لما33هاول7س!وللما3

؟حح2+،أه(ح+لاه73،هول3لما)3ءا)س!3،،ص!.3...،س!وللماه3+هكالما03ول،+ء3

!53س!ول؟)س!3)ح21ز!ول7أس!!أس!+5لما33ه،+ولس!5ءه+5ول)أس!ثه3لا3)س!3

"وله!عثاس!35لاعأ،أس!أأس!ولهول3(ثهس!،+لآ؟3ح،41ح3340لا3)ةحه+لممكاألماأ،5+

أ/أحأ)س!،ثاس!34*هولس!4اول53أ34لاح43ألما3ه(ول4ء!احهتم/4؟س!"عول3لآولح3

.لا4(ء+ول+!33،7س!4،أ!7))،س!3لأ،1لاش!عأولهوللماه/هحول/)أس!43اح2اأ.،4

هن)أا!،اأحالاس!43هول،ولحح3اس!ع،،س!43ه(ولأاثاس!3ذ!مح؟ألاه،ول،أعهآ،س!أس!

441لماأهول3لماهول3لماهول3لا،!آولولح3لأ+اس!،3!حلماه،ءأح،444س!ول45ولع

!"ححلماول4حأ!7أء3"ولس!743!ا)أ3ث!ص!4!ص!ولث!ص!4!33ء،عس!،أحول5لا3

4،خص!3ولأ++4ح03،لما3اس!ثا7!لاس!3كا"هلا!11أولحءول4أس!س!34خا!أثاع33!!3

حأ،3ص!إولص!4أعا+س!9(+!لماكالأائأمححاع3أ!!خ3ح،ثه)أس!ول3!عحءس!4لاص!!أحلا

7هلا،43"4ءءا)آألا)س!3س!ولأأولس!+،ح5+وللاول...))ولالأ!"ث!!14،عولس!3،

لا!3م؟ح!لاحهلما49ح3...احملاأااحس!هلاهش!اح+أ!3!"5،!س!2-+5لما13ح

ول،حح33أ!عص!،+هلا073لماثهس!ولثالماا"أه+ثا"هلاع11،هيلما3ص!4!أعلما.../م015

03/502لاه+73وله33+135،ءولص!م!اس!أ3س!عولهح4ألاص!33ا)أ،آ!)"لاأهلاس!ص!،

لا9أول!لا،11م!،،أص!4لماس!وللاه73!هول3ءس!3لاأس!ااألأ!اأهآس!ع!14،

،ولهول!!أولس!،ولهلما13س!عحولحلم،م5ول43لا*3،عول؟أ،43لاس!7لاه3ح5ولول!أث!ثاحل!

أ"5اأ)،)"لاأ".لماس!7لاه43حع!ء77!5أه43ءلا)س!5ح!ول43كهـا!،3+ه04ولولس!+،
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ش!3،ع

*ءعح"،ول54ء4!!ثاأع!+!.ث!لماالأ35+،)س!3+خولس!3403س!33،س!،)ح3

531!لا4!أ43أه7ح،ول)س!43أس!4!س!4أس!ا)س!3هأ!ح4لااأا33س!،+35!((!9لاص!3

3!"أع5أكهحول11034ثا،س!3!!أ+5أءا4أ،ول5أ!س!!ع5"خأح44ول3!كا

،س!أ،خ"هه!ه4الاولس!أوللاول!أهزص!ا!،حس!ا،ول4-لأ-،كهءاس!س!مأءاا!!ول(!ه!أح

ااول،وله!!!لاهول3س!ك!35ولثهلأ+لا!أص!5وللاس!3(ءلأ+وللاص!،ثا!ه،3احء4"الا3

+هلماث!7هلا93!،7س!+5ول3؟لاس!س!س!لا!ر4ح3ولة،عح3؟لاا03+41!ولكه)ح3

4!اخص!ع،3)س!3!مس!4ء+أول3)لاس!م04+ولح+35أس!94لاأهاكاثاس!تا!اس!،!4أول13

وللماهثااس!3!لما35ول03،لا5حثه!ها!"حأءزلا،3س!4)س!3ش!34،لاأ!س!4ء4ح)س!3

اتا!6!س!اس!3أححاولأ!أش!أ9س!لماس!ا3أ"!حأآ33،ذهغولححا!3،33!!أاثه)ح3

ول!ا!عس!،ا4،زش!4عش!4لاأ45س!ولحس!ول4عس!3)1حأس!س!4!ر4أ4ءلأ)36ء+ها70هلا5

7لأهع!س!ء+904اولأاس!431ح،1لما)!3ءألما،"أ"وله!أ!ولحس!4لاس!57لا3

ولء7لاه2ءأ،عول33،لا)أ؟!4ول33ء)+س!أاالاص!ث!14،43أ5،حلأ،1)اس!ولأ،43!7س!ح

ولهأك!وللاس!!4حوله313،،وللماحلاااس!ول4هع،ة4لما)أأ!3أح+خول3ا)ألا!س!4)!

+!أح،حح44أ!لماا7أس!ولولس!!3ولفىس!آ،ولص!ول"لماه!)!)س!3ا"لما3.س!،ألأ7هلما3

ا!ثالاس!!س!02،(لاءاوله*4ح4ح!ول،3!9أ!ول3أ4ولس!س!4س!ا)ححس!4ول5أ!ح

ك!س!ولش!)!!،4ألا!أث!ولس!أأح3ءااس!عأ،ح3+س!!أ!!3!!ة!،"لاه43لاس!لأهلا3

لاهأ33اص!2اس!ءهوله!س!ول4عس!،(س!ولهولص!ولألاحم.س!سأ5!عول4+ولء43ذلا3غ

ول!34!اء4+!340753ءخلاء4أ!آس!3(لملاهس!ء4ألاأثهح4أأول!34ولهث!

س!13،س!ا3أس!اءس!،3س!س!4!الاءص!،أم!4!3أ!+ولأاولول4لماث!حلأ،1)1أ4ا!اولس!3لأ

سأهس!عول02!س!ول!2!!اس!7ءش!4؟+ص!!ح1851س!ول،!!هس!.

سأح!،ولش!!ع)4س!)!+5س!4(4لال!!مول34س!أ!ولعلاع

أ)،"حه4لاالالاحأ!أ،)5.س!3

مه.07/3021وله!3حولس!ول!لأولءأ؟15(لاءح4أولس!3"خحس!4؟!ا)ولش!أ!ولأ

73!ح،ألول!هحأث!ح5،ءولول43خ3)ل!4ألما04!س!،حس!،لاه،،ثاء!40*هأول،س!س!ول

ص!كا!3!س!4!اس!إ،5+4ياأه"71اكاة"حلماأ4لاالاولحا!س!ث!أ!اه

س!!4،س!35س!4!اء!هأولش!حمأحعأ؟س!

*لا!3ء3آ43أولا"!اول*لا،س!4اول3!7،)ءأ...سأ5س!؟لا،ول!73)ص!لا!أ4اح

،*ص!!يه3ءم،أإس!53!5أس!)...م4ع،س!4لاء!ول43حس!4ثر434لماأ5+،ءلأ45لاأء3

س!ا3!ذا!*!3ا4ول!!عه+

ولاا،ا!؟!74م

4!ثهس!عفىحء4!أ4لاح8أح+غس!!أ،س!ا

!رول!13خ3ش!34أش!ع53حك!آ!4ااول"!اس!47...س!4اول،!أولأح!)،!30أ!

93!ثرلاأول5أس!اس!3لا!،5ء!ذا!3!*!4يا"للأهلا!ءول4اول!!3هول.

ولا)"!!ح4ولأ7أ0003*

"111لأ!*لاء4س!43!3س!ثم33!ءأالأ44*لاحأ!ا"+ح*س!3ح3س!4حا،ءح.ء3،،ءاأأ،+ء44،فىءلا4،

لا4حلا*55أول،ثم4أ!مآء3+أد14ولم4!5+.أ
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4ح.!ولح!4أع!حولحا"ص!احأ،س!+330"س!4!4ح!ول،3ع!ح11لأ!7ء4ولهأعح

؟أحول.*لاه3لأ،هول3،حأعألأصأس!53ول02!حول!؟،عس!4لالألما"ل!!،س!أس!لا

7اس!لما!أإس!الماسأ3ء4اول4أحلأ!لا!!+س!)أ؟4س!4ةعحطح3ولأس!حا3س!4لا*

4ح3أول3ءعخ3أولهكهس!74س!))أ31أءلا!س!هولح"لاه4ص!3،لا!ا333ء"هولولس!كهحول

ع،4لأس!،ص!س!اح،33،خ3!!+خ،ول4لاس!75لا5ص!ول)ص!أ"ح!كهس!4302،ءا!ول3أزس!

7هول3س!ح3أ3ولأه-+غولس!س!ول!ا!حولة!ا!ذا!*أ104،"هول*7لماه3ح5+أص!3

حهولولس!،ول)س!ك!!3ول34+!اس!لاح!،ءا!ث!ءهأأس!اس!3ثاس!ع،ول!!،357،3س!

15،أ!ولءول،4ح75لا093لاماح3!ملما،س!ثا4لاح75لاكا،7ح2حه*ولأثاس!3...

75ثالما2ء47هأ!ش!،س!3لا)55أش!اس!4+!عك!3ص!!أولس!لا!4اص!ول7لأهس!عها!؟حألأ

اول!س!علأ!س!س!،)+(،5حآ/.20210،/07ء4ول!ول!4؟ول4ولس!اح3س!س!13،330ث!ولص!

"أااس!ولأهأهول،351"(ء+44ولأ؟لاس!حلاح*س!74ا!ءولحص!،س!57ول3

أ!ص!اعه"،س!2ص!وللاأ!4ح4حأولححأ*)اص!لاءخ430413س!لما7لاه43ح7أس!2

4هولص!ول3لأ،1س!عأهمس!4لا!عك!وله!0،53الأس!ع،35(س!لأولهأثاولولس!43س!

3،37!(ولهحلماولس!لا!لاث!(3،0أ!ول!،،310،حلمرلا!لا!ح!34أ!؟ول!!33حس!7!9لماا

7هلا73!أح332،"ش!!حس!هع4لااالاح3،!ح"!ه+،،أص!(وللا،ءأ!+ص!س!س!4!،!ع+

س!4أ!آس!!س!33)لاهس!س!37س!ا،7كاس!4!4354ءاس!+،3!4)74أص!احا"لأ!320!،،

ءلما4لأهول3أ،ء24ءأمس!7!ح25"حح7!لا8،س!555.15حص!لا5أحأا!اولعس!؟لا

لا4س!04لماس!2ء"ص!7،لا*اس!0005.ش!حلماكا014!4لا.!04ولولش!5ل!،3ول44!،حس!الاأ

4ء!س!احأث!4،ح!4ولثااح7أاا!4س!س!4،!+ا!؟حس!2سأ"هس!3لاحح،33ولا،س!)س!3

؟حح7لا!!رآلما3ح،ول!س!ك!لا3لأعاأه3)أس!لماس!43ح!ام35ولاأخ3حآع!ول؟!31ح،

"!41ش!!3س!ح4الماأاثاه،ولحش!0،31س!"ا"لا.33أ7لاهكه7ثاولهأ،خح2ثاهلمااس!7خك!

ا"53،ثهحهس!*ول7لماه3+لاه11473أس!ل!هه!أول،3حء،،ع،س!س!حعس!3أ،مأزش!44لا

لاهول،ثه3!ح!اس!،،5+4أولأش!4(ألاح!أول3،أ،7!53غ+ء7ولح)3ول5،ء3ة!5

17أااس!3،ءألاءأ!ر53*أ34لاس!31ء4س!3ث!الاهحء7محولولح"هس!3ء63لا7ا!س!ولحص!

حأ7لاه3س!7!2ص!34ة(أ!ص!لما؟ول!ول!7س!!أه+35"ح5،س!ثاأحس!ءولحا،37س!ا!عأ

ذ!4لاول!ك!4!ول4لا+حعس!لمدأ53حول02!س!ول!د!،م4لماأ!3،ذس!4لألا"!حح5ول"اأع

اع،ولس!ولعس!43الاأا،أملا4،ولأع4ث!9301الما11،لا؟س!!س!ا3.3ءولع!س!74س!ول!س!!

)!*ه،عء4ل!ثهلأ+ح241لماأس!04!+ح7أ410ول(،س!4ش!،علاأ3!+51،لا،س!3)س!3

أ+4لاأ3أ4أهول43ح7!اص!+حح"ءس!33034!!3!ح.لألماهثهلألاهص!42هولحه،ول،اء

ول،41ءلا7هول3!س!27أ!م،س!ول75لا3لأ!ثه،س!ول،ول1،س!3!س!ول!33لام!وللم57ول3

س!ا3أ!!!س!عخ.73لاه3لا!اعس!72لمااس!55!!!7!ع4الاأالألما!أ،3ألاح4ولح(ةص!

4ح!أس!.34لمااعلماهأ4لاس!،ه(لماأ!7،مش!،ش!9"،عش!3!س!7،حاحا"لاثه!"!ول4

3عحس!3،م،ح5ألماهول73!اولأ3+ه3،9،أ!ما!7أه!4ح3أ"33هول3،3خ3

)خأ!أ،+ح3،احل!!!ول4+لماح!!لما،مأ،أ!آلمث!!لاأص!!ول50س!"!أ3.!هولح03لاس!2

ش!3"أ53"لا3)ءذحلا341،أول1،س!4!ء!ع51،"!ولهولس!أ(ء3ءا!ول31ء3

ع!3ول؟!.3أ35ول1)س!4أول،+ح؟!س!34ول4ولح،لا*س!،!"355أس!ع5ول،4لا

لاه!+043لماه"3س!3(أص!+س!الاحم؟ااس!م!زاول3!آأ!)!"اكهس!4اأاول4اول3أأأهوللأ

ثاه!!م!3اس!3إح*لاةيا!4حع3أ)!،ص!ثه45ص!لما7لاه93علماهل!س!3لأ3اتاس!3س!4)،

3)س!(!ه4لااولاح!ولهط!اول،4،،حثهـلالأ53+اس!حا،43لاول،)!ح!4أء!،!+أ!أالأ

،أ!ء4اثهس!حأح"ح"حءس!/)هم302ع،/40الما+هثه!آثهس!س!3504!!ح143س!أ3س!،

الا4هوللاولحس!،41لا!هول+043،ء3ء4+3ء"ءش!"لاه43ءلماحاذلاح4أ3أ!ولا

4)س!لا9س!لا3ذس!لأالماس!3ولس!!3ث!لاهثهكهء4س!علا))!43حس!!!ه3س!5أولس!أ(ء+4+،5

)ع3س!113!ش!3حلماح3أولحس!ول4أحول411لاس!!ا9+ء؟حالمآ!6حزلماثا4اوللا11

لاس!؟3حثا،اس!"!4+حأول4لماص!اح3"ءأس!ول3!ححهلامس!ولألااحلا33"س!!خ3أس!3

7لاه3اس!لماع(ه،ول؟حعس!ع!ص!4ثا3لمافىح3!أأ73أحول034ول،!3ول43+عس!3أس!3!،ا3

3لأا،،!س!ول4،س!ع،س!اس!ثه4؟+!!3أ3(حح*لماس!4ح!س!م!أول3حه!،وللا!عس!ول4س!ل!-

7لاه143+ش!ولس!،،ألاول،ءهولثأ04ولش!ولء)ولش!س!ول47أ3لاح*ولس!4لا

عهلأ!لاولس!ص!74ثه)س!ولءس!.س!أاس!ثه!عس!ول!4أولثه،"عش!7ءوللا0،3عاس!3

6،--ا



-لا"س!ص!44أ3أ(!،الاس!س!3"س!ع3هولولا!أأخ3+هأ!93لاس!3:،ولش!4س!حا+3،

3!أ؟حأس!(حح3"!7،3ولثا،،،13،3!ثا،ول3أس!؟حكهه،ولش!3"ش!مش!3غحمس!43+ح4!ول3

)4ح!أه)!أص!4حااس!ولأهعحلأ+45،51ول)"لاأأة؟لمااثاأ1)س!لام3هناس!لا33

!"!حأحأس!ثهأاس!أ+)!س!،ولاس!اس!3أس!أ،3،!5ولحا!ثههحلا7س!ولأ3،خحألأ+س!33س!ول

7!)س!ولع4،ول3لاولس!حأ،س!ءهث!+555)أ(س!.

كاىلاس!)اأ+،ح7!س!ول!أهولء4حأ،س!ص!ش!اص!،أ53،ولأثه9لاص!ثهلاهمش!،4س!

لا4اس!9لاثاس!ثا!لأ+!ثاس!4،3حهأحا،،+س!4س!5لاه"3مس!(أ)اس!!مس!اس!!!433،0س!

الاح33س!س!53اأأ!هول،اعا!حثا3لاعاس!3،ح33أ15أحح3ص!4ااأ"+ص!س!53،،5+!ول)

س!(5س!+لاأ)!ش!3ش!أس!4ح!م015

لاكاىص!ء)05لالأص!ء+!+ص!ول،+ش!س!ا!+!أ،34!"هض!،مءكهس!لاهك!43لا*

753ألا؟5س!43عأ!7غ33لاع3هول،س!3أم15أمحلاأ،!!"43ح)ثه3!،ولحح

"ع0640ا*ءس!ول،،س!ول،+س!!أ،ول،لااس!لا!4أ30"3أأ،هولس!34ول،7أ!س!3"5لا3

ذس!عهأول43حأ،ءثاا؟أ،+س!س!ول،اس!،ح53،اعأس!م4حااس!أ"ولءع!+45،5ولأس!4لاح

س!ح3ول53أك!9لماح3ألا؟أولهح؟ح+هلا!س!ح33ح37أحثاس!*لا،3،!-ثالأ،ح3هولأ

كهأس!53لاعء33ءا7أ03

كيركيرء*

احح،3لاااص!43لااص!4لاس!3ولهلا7س!))س!3أ+آأ،!،+53+ه3حمش!4أاهح43لماح

+لاه3"!5،53+3لا!3304أص!م4ح3+5أمثا؟لماس!ث!س!+ص!لا35هحأء4ثهول3

اات!"ولأعس!!+15،5ول،3هيا؟أ،15+43لاس!4حولهلا7س!ااس!43خح5لا7س!3،حلأ

3،س!"أ7أث!أ،؟ولس!53،3"!س!لأأأ4!ولثهلاولثه7س!+أم35""حس!،14ثهلا،3س!3

خاحأ!!4!حكهث!لا3حس!304ثهأس!.م

!هحولولحول"*5

1582

3،هيمساحل

71ش!آأ!7س!3

أ!)أ+33!س!لأ+أ؟!3!لأ+5+لا!م

.202،10م5/أا!لماأ!مأم411لا7س!ول4!س!حا!أه45س!!مأض!تمس!"ءس!م!+15

ح743هولث!ث!47ص!ل!4لاء7لاه5)!اس!2س!3،3س!ع3،خ3هس!لاس!4أس!+350لامحص!،لمح

ح،س!33ع،حأحألاهول33+75!لأزش!4س!+لاأ!+3ولهأح4،+س!أكالاثالا)"4لاح

وللاهثاولس!3،لاأع5+3حول4س!+!4+ح3لأ!أس!لماح!!أا+هلا3،)أهخمش!43لما

وله"7ماهس!4س!ح3أ؟حولس!...ثهأ،+073ثالاس!،خ3))س!،،ولس!+س!+س!ا!!أ3،ولس!؟لاس!

لألاه3!ولأ،آحلم3لا؟اأ!أس!43+ص!الا؟أا3س!ولأمأولس!33ول،حء7!7لاه،3لأ57أ3

ح+هءول،ولأا73لاه5،+س!شخول،+ححس!+وله4ثاح"لاه!أ"*لا!حازولحم!س!+أ3،

،اهع45ءلما7هلا3أخس!35أأ؟حول5!3،ولأ3خ4.3لاس!75لا3ءول7هلأس!2ه!ثه4لاء

7وله23ء))ةلاس!7513س!ه.ص!أ3،أها"س!ز!ولص!7،)4،ث!ححوللاهز3س!ا35+أ!+

ثاول!4ح)!+!3س!4س!س!5"ش!أ،ش!43لا،كاح34!!س!محءح4س!لاأ!اذأ!،لم!لما*

ش!"ح؟س!أعس!3ء4،ط5+،،س!س!5+16س!ولولاهولاس!س!؟!"س!ولأولس!

ولاس!س!"4"س!ع5+أثاأ7هلا3أ!آاح3حس!4لاس!لأ5لا3ا*،7س!2،حأح504س!7!ول(

3!3ع5ول+هلا3!7هول3"3أ3لاولحآ3خ!!،س!"اس!أولس!س!4+هولس!4أح،53أ3

آس!33!3أأعولأح؟أ،؟ك!4لاأ)،ا،+ءأ!7أ5ءأأملاءا35أ+س!"س!.13ولهك!0743ول3

330)!"أ،م34،6،4س!لا3س!حس!+03ء!!53أا،4تاآس!)أ3م!همص!34غأ3حس!اح04

-ه،،-



أح)أس!أول7!أأ+س!!)13،ءاحس!4س!ءخ،+أحس!4ولأ!ه+34لاس!7س!"س!ولء،

الالأول!حلاااول4!33،؟،+س!لما3!!!ول"هول3ااأآول،+53س!!5آآاحأحلاثاس!+حولأ

الما4أاس!51ولحأ!أ)3+ه7،ءحح)اس!"حطمما،ول!اث!أ-اولالما؟أا!أ!13ش!أ،3آ))أح

ول)!4،س!أء4لااأ)،خ975لاخ7!ححالاأ!ا6هولولحا(!اأول4س!4لا

05لا7ص!3ولس!+حولأ*ش!س!)3++4!أ3!آححلا!ول7هأع93لاس!ثا،س!9لااح+

حهول؟ش!3ولحولحح)ح"حأس!؟مم!3أ-الاول!اس!،3أ؟ولس!4أ،30"ثالا753!آأ3ح!ا!

ول،،أهولولش!س!اع!+4!أ3ح"هلا!حهولح)لاعس!ياولأأ!!،41اا+!أ،خ!7س!س!

أس!عأ"+!االمه5ولةيةس!حص!لأ++أءس!4لاحأم*لاس!،س!ش!ح،3أ)لاس!أ.ش!7أول*ا؟!"س!،

ش!حأم74ولأحول)41أول،أم+حهولولأ!ثه3س!لا!4لاولهولس!4هحأح4س!ا!(ول،أ،7،،3!

"35"عس!+!+أش!ء43ا!ولا!لا5س!س!334أأ!م،س!ش!7،اخس!،+س!ول،ثا4لماأ3س!ء5لاس!+،

ا!3ح+خس!هاهأ،أ4لماس!لاح!ه!ه+س!ولس!،س!خع!"+ه!رلما،ذ!أول3أ!ث!عح3،س!،لما*

4+!أأ!،أعس!3!أس!!أأس!لما*س!ول"!)حس!،)أ"أولكاخ،4ول3الماء!ا+،س!!5!ش!،!أأ5ول

55األمأ4لا!4حاهاحأح4س!ول،،ححولخ4س!حأول!"!!،آ75،أ!لا+س!)لا+أولس!لا3س!س!،

4أث!+أ(!لاس!س!514الا3ح4ا؟هولءول"!أس!أ4زوللماه3ءولوللاهثهش!أهول+هول5"!3

ولهس!13س!+3لماء33اأاس!))أس!3+هح3!ه+!ا)لاس!4!كه01:3أا51ء53"+أ*اأول

س!))3414لأاألماح)(مم!أح"ح3)-الا)لأ+!ا،س!س!)س!+س!3س!أس!333!"حح4)أ.لا!ءأ؟ول

7الاهلاس!74لاه3،حس!4س!+3!هأس!،وله4ءعس!4ألما)ص!3؟4ص!لا؟)أه،+ءذ

11!ول+5ولححلا75لا3،حح3هولأس!6+3أول3،عولحأأهول33(أس!)،3!!حح4لاحول5+

لاس!3الأ،اس!س!ول)1)أص!3لمألا)أحء4أ*آس!3أاس!الأ+س!س!،،ولأ!+75لاه3+ا؟هاأ!س!ء23

س!+حس!53"الا3...611()).

!سأش!!ههولس!43حااوللاس!4!33!كا!عس!34لأ!!3!6-3ح.!+!!ح431ح3"الا3

3أ!أولأ!حأمأس!37ز)أ++!+هحح9لااأا!اولأس!اس!علما!ث!اح3،1ححص!47!م4ول14س!

زأهس!،ص!9لااأاالماأص!31،ش!ح+3اح(+ء+ءاعس!ح+هولأ،!33ول،4ا7!اهعأ!4"5لا!

11اثاس!أاولخثا،ش!43ح،+ثه3،!"أس!؟حس!2)حش!!(3،+41،3"لا،+أ4ح57،!ح

س!!اأا!هول.أ!أولهم*عءم4أولح35أح!ولس!لا3!4ص!ءح،،س!!!آمأء3،حلىس!3

س!هلالأعس!3س!74ء3،5ولأ!أهول،حس!4س!3(75!،ول!كاأاأ،ش!،ص!ص!3074،ولأ3...

ح5ولحس!3ول!ول،حح4هول،7هلا3ولا،7س!أ"ع3ثاس!ل!3لا!أاس!3ء!ولح3حأحولس!ول(3!لا

،أ،آلاالاأذحح)أ،مص!آ،ولأ،ولس!34أاهلاس!س!ا،لاس!7أس!زس!ص!ولأ،4أ+هءولأ!!لا!31؟

كاث!ءاهول3آهآ3?أ4ح7لماه3،حس!4س!ع،75أ!ولأهوللأ!ث!3،+أ!اص!ش!...3أس!+

اهلا3زس!لماههأ!37ص!ع،ش!أ،لااس!لأ75لا3،س!لاحم،475!+أ،+هأ!حولس!ول+س!

مح،أ!م!4،ا!!140أأث!م4س!لما4حس!اس!عأ!آحح4،س!لاحس!+وله3+ههأ،+!43ح

،+!هأ!3أح،7هلا3+ش!3أ!ح2؟أحول..11(62)أس!)!،ت5!35!4حول3ز،هلاءأ9لااأ)

،لأس!ول،س!60ء3ول34حكاس!4ك!4+،محث!س!كه!لاش!53ك!س!34هولك!5لا7ء3ولء،ولس!ولأ

55لا3ا!لأهس!4ولأ3س!34س!113ء)ك!هأممس!أس!ااس!3س!4عس!ولس!س!3أس!ولحول15ء4!)5!13

س!54ء++!أس!3لاس!433ألا!لاهمأ!3ص!أول7وله3س!!أغأ،لاس!أ3أحألاه4!ول3

ولس!3،5س!أ!4!ء11..)63(.

كالاس!4خ4لاأ03+ثاولهلا3س!4حس!3ول5لا7ح11س!043+ولش!س!ثه3لا3)ح3

53،ولأث!4لماس!3لأ،(13كا!ولا؟ولوللأوله+س!ةآ؟،+هس!4وللماه*لا!س!7)خش!13+ءول:

-س!لماهاس!ول؟+هس!!4ح3073أثه4ولحثهلا!أثاأول6الاس!،5"!كا!أ9لماس!+س!ولأ

4أآمأأحاس!لأش!1،7لاحم4لا،ولأ"أ،!أ7حولس!ول،،7لااس!؟+!وللاحس!044ول+خء3

أص!ش!!"ص!33لا!!حع،!ش!.4

+4،0ا!(3!4لاحلمأه+4س!!،،ءححاء13،خ!4حخ!أ+س!

+30،"كالااأس!أح4-ح95لاهكه.

-95-

(6))7أه3+!+س!*ء،4هحلا+ح+،

لا"طاأ!س!حأ-4ح053لا3.

(62)7أه3+!+س!8س!،4هص!لا++س!أ

(63))هأ4ء+.



ولءاء7هول3ء534أ*س!!44*ه4لماس!ءحك!ح533ح5"هول4!ولحس!5،حس!اء)4س!

أا!ول،4330،حلماعولش!حاع،ول4أ!3ح+ه?ولاس!احس!1،4اس!أ1مح4لما+ش!4عحأول

ول53أ93س!لماإح!اش!3س!3+ههء4ول،4،3311!6لاحم!!"وله،ولش!(ش!مش!4أ!خس!3

س!ولا،)أولأح!ح3أذه5!هخأ!4ح3،لاولحالاس!3س!اول4أح4!أهول!4ول13!

ح"3ء533هول،4ولحح4حاا-ألاس!4،33ء؟+ول"س!أولولهول3أ،)ثهس!3!س!أه!س!!4لمااأا

ا!،.3أء4ص!ش!ولول،.)س!4ممرس!ا)3)لاه.+هألاهلماء"ثهش!!"!ةولس!7أس!أهس!)س!،*ءأ:11

س!ا325!!*ثه+هلمص!7لاول3؟حس!2أهول04لاس!2ثهس!4ول53أ34لماحكه4ألماهأولش!4ش!

ء"!33ش!3ض!3حءول،+ءول1(3أح)4س!ل!ء3ولء4،!40)ء!هأ14ل!03!!+ء..11(75)ة

47!ا)ح36ص!ولأأاأ3خ:ش!3**?س!ول!11ا"+اأ4لاح4لااأ)3ا!!الم4الا+س!4ثه(ح

س!الاه،ح؟س!هء"،3أ!!اأ-أااهثهلاأولس!ول،ث!أحش!53س!4أءش!ولول!ا0161؟وللاه3

س!)هس!ولثاهول3،ول!ش!ولولاهولثا،حس!4ولحوللماه3س!74هول33حأس!ولا!اس!س!،43لاس!اص!3

7هأع؟3لماحثهه(!!4هلما،7!لما"حض!33ء53،4"لا!،أ1003أ،أ9لماح3

ولغس!اع4+أ،334ء،لاولءحهولش!3"؟س!ول3أهولأءلا+ثاهلماأأس!ول)ه!ا34أ9ولس!"5لاع

س!3!ح+4عح3لامس!34ول7!أمس!ثاولخس!اع!ول44أ3!4ول3)ح،ح3أع،أه!س!4س!

)اس!ول5أس!53(45ول!ول،04لال!ح+35أ34لاح3س!53!خ3س!ول،!ول،5)ثه

ح5+6وللماول!لا!ش!ولهاع34ولس!لأاث!،4كاملاا5+،س!3ول4لا713أاعلأ

14)ولس!4!33،0ول3،!!وللاه"3ش!33س!،+ء33س!)3ء،+ص!!أحمس!يص!ول15س!154لاأح

الاء3ولأ(!هول3()حا5()8لا،1أ،ولأهول،ولح3أ!4+!اس!3؟لاأ،!إأ!3،3أ!أس!ول

)(س!533+أ34)3ءلما؟*ح!4!لا،ثه3لا!س!4734+أ!ث!ص!ولخس!م)أ!4+34"5لما!

،خعس!ش!7س!،لاش!3لأح133اس!ولاهعس!5،51ول!ول5(9).

أ+س!ولءول!7،اسأس!34(+ص!ولء)اس!34أ+!أ3أ،،حأ43س!لاحا"طأح"حالا-

،،+!اثاأاس!أ،؟"لا+،3اح31أول،لمس!ع33خ4أءع،حس!ولح،ول!!ا4ولس!3اأهول،ح!

س!4ش!4+!وللأس!ح3+هأ!34لاح43ا"+!اس!3م+س!أء3!ولح*س!3،+كهول!11،أ!أ،لما4س!

ص!ث!أ!ه!!ه،)ولهأ،،+ول!ا!س!ش!ولأ!4ص!3م4س!حلاص!ء3304مس!أزس!)لا+أ،"9،لمام

أ،!33أ!آ،ص!4اس!لما33س!*ا"أحأ،،هولثا،س!س!3"*أول!،ثا3أ!أ3،آأحأهول،4"هاس!ز

.ءس!431أس!3س!اثه؟هول3ءول4أ50"ثهأ،أهول3س!4!اا"لا3ص!"لا،"!ول15أ!،ش!

اه"أ،أ9س!لاأس!اس!عألماس!أ!3ح5115س!+!،ولحح!ملا!اول4أولهاولس!ح314ولأ!34عص!،

ول!3!أولحس!لما!37أحس!هلماه3س!،4ءحلا،أ،،،4ح39!أ300أس!117،ءااه!لاهح.

سأحولس!433!ح4ث!ح5317ثا؟لاس!51143أ!!كالااح3لمس!ولأس!+4لما"34

ا)ول4!433؟ولحول3،!!+،ول4اءلا3)أهأولهص!آم،3)11ص!3ء3م7حاس!3ص!4)س!لا!

ولا،!ذه4لماأس!31حول،3!ول4وله،وللأء3أس!أ(حولس!3"أس!ول!4ح

ء3حهولول!+4ءعحء،،س!ول44أ5+(،+هأ!3؟لماح)لأ307ي!!لاأس!3علاأفى3،+س!ء3س!،

لأ3هولس!!رحص!ا)س!ولحح4لاح1،3)3!ع731!أس!ول1!34+!عححلاه4الألاأ!س!3"!لأثا

ولحولها4+!اس!،)أ3"هلا7!أس!ول،ش!ء3،س!3،هيامولخ3ءص!7!س!34ول!7أعح3

ولش!س!314+4أ!43!ولث!ااس!+أهحع5(لم5ول!ول11)06(.4لاس!ااس!،س!+!حأ،ش!،

4+حلماح+،!حح4أأ،+أ،3؟هلأاه4ح!ا،م!"س!4س!ح3آش!3أ!لاخ533+أ393!لما

لا4ا+اه،ول،"ث!لاه؟اأش!اس!ولع3حه13،"ولأأهس!5ههلا3اح43،س!آ+ء!433014ح

حاولع!أ+7ش!س!س!34ع4ولءس!،114ا!4اءهلا14،أاحالا35أس!4ص!اس!لاع3،ث!لاعح3لا+

7لأه!4ح+3!أأأولح"4أثهأ؟اح"هلا3زس!3أهولء43اص!ءأ33أأها3س!4ح

)اص!ول"أ3ح+5(4+51.

ول0-8139123!لأأه3س!ول.ء*ح+ول،4هحلا+ء+اول.30

53+ألا؟ثهح.

اكالاهأس!أح33ء4-لاه.3
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)57(ولأ؟ء73حغ+!ل!13!!55ء34*لا،3

لاه؟اأس!حأ-4ء33هلا3.

)38()1آ4،لا43+ء،+س!عأءأ*ا+هأ،،+

(3و)7أه3،ولول*ءح!4هء+لاس!ولأ+30"

(06))"أ4ع+.



فىذش!هلا+3ش!+3،"ألاح*"س!4+،ول1لاء4*،ول5س!ولءةأهأأ7أ،ش!س!4هلاأ3ثم!

"أ!كهح)هم43حاا!ث!ثه4لا،ء4)54هولاحالمس!س!+525741().،ط+اأ55أهولس!4?لم

أ،133،+ش!س!علا4!!"أ3س!91574س!،4143م3أس!37لأس!هول)س!لماس!3ولس!ول"!ش!7س!

حس!7!ا+م!اأهس!م5،51ول!ولأ)!عألاءول،+!ثاأث!+أ،ثهءا+،لأ+هلاس!7س!ع43ا4)لاس!ز

أ)ول9ألالا!هس!!7)؟!35،)+أ،ولح+حهعلاهس!)(+س!+س!أه)"س!4س!4!ا،،5)آح

15،5++!س!س!ولس!413حأ،5+41ول)!س!!،ص!4هولحس!34س!ص!،ةثاس!3"!4ول5)ءثا،حح

لا4س!أح5!لاأأ!5،ش!ثهءثا!!ءولهاس!ثهح!ا،عولا،حولأءا51لاثا(53)ةاس!3

ءهول3كاأولس!كاه،ولاس!ش!4+ه،ولس!3كه)،.أول33أ!ءع4ولحاال!ثه!،9ولس!،ءحس!"أء

س!ح4،3أولء3حهول4أأ،ه!ثا3ح)3أأ7ح5ول!*3300ص!33أه!01،03+،ولس!3

41آول3أ4لاس!4لا*هم4حء++ه!؟!ا)ول4+هول!3041)54(ةاحس!،3أ!ولأكهلا؟س!)س!

ول!أالا3س!?3"أ!7حا21+ثه3كه11،0158أولأ،33ءع؟أاحهولثهس!أول،ألا

لاس!حا"س!حم،س!لاحهولاحلماص!علماس!ولخع،ء7حا؟!ا!7زثاول4الا4ول+أه43س!

ول!ز7أح15813،خمأس!47الا،لام3س!ش!ول!أ!،"+"ولس!4"!ث!43!45+!عللأأ2أ3

4*لأح،ول5لا)3450!(زأ!،+3اا!،"كهس!ولح7الاه،لا4لاس!ء)!ص!ولهوللأس!))س!ولءول،

س!4!،(ءحخع،7،حص!74ءأولولس!ولس!ولا!ش!!ش!،أ)55(ز،ثهحاح4ءعأ4ص!لمااأ!اس!4

5115+،ولح،5300أخحلماثه58اهاأأحأ،14هول43ح3073أ3؟ولس!ثالاس!س!أ1ح

"خ3أء440أأممأحاس!+ح،لام3،"ءه)ءولول!ولأص!،أا،7ء034أ4لاالاول!!!ول4

+ه!كا!س!لص!!مح،ص!ولم3)5"أأ،54ءولس!4أ+اأأ!اس!033+،

ء5ول؟؟4خمكاحه)ح+ص!ول("3خءهحلا5خأص!044،لا+عش!اح3أ،0+ه،ولثاس!74!ولأ3

أولأاأأ3أس!3+حولألاثهء3حهلا3!ثاص!534+أ34"3ءولءح4لاأس!31ذلا(3آجأ!ا!حلأ

ألأس!ول4اش!؟ثهم4،43+أ43الماول!لاس!3،حأهش!أا3هول،4خاهلأهش!،هلاأعلاولص!

س!ء،أه+551أ،أ4لاس!س!4!!3ول4س!س!ول7س!!3لاء!7!س!حس!،أ330!أحلا)أ3ء)3

ع3ثهولءح(،)56س!7ول؟كا،س!11ولولا!س!!حء33أ!ولك!أ9لاا47ءس!فيءاثهلاأ35أ،ش!3

"15أأأ4لاس!ث!4لا7ثهمهح،س!34!ش!!ح+حس!03،،له،+!+س!3!لا37!ااعس!؟ح،4ح

لا5س!33أ"ه7!س!ح)ح5لأ!!3كاهثأ3.

***

حصأ4ء!ولأح!)75احس!5،4+!س!ش!3"3+ح،س!ش!لما،س!4!"هلا3س!334س!أول4ح

+،حأمس!س!،اش!7أء4+حس!)س!013لا3ءأ+هلا7س!)اء043ولولش!ح5ذول5،!ء

4أ30"3أ،أ+ه!ذلاهلا4!"الماألاثا3اس!اة!س!ص!34،لا!هأ!،خ3+ش!ح31!+4!أثهس!3

"هلامأ!4ح13ص!ثا+هأع43لاس!5لأ3ح!س!+4س!43!+3)ص!،س!15331أ3س!4س!

+15)أه3ح+!+5115ث!4153حالاس!م*ءالاه3أهولآش!4أ(أ+أس!7،ولثه33أولولص!

ح،ولأأ،+!7!هول4ا+ول+ش!+أحس!534+أثا4ءلاول"س!أس!،+س!طهـ6ح،الماا!،5+أأش!لأ

ثاا!لم!كالااثهلا"مش!ثاس!114+!،6ثاثا4،حلامولخس!31!ول4لمهأ3ح53اءلأأأثا!ا)،!!!

4+!3!ء+ح،ولأء!مأ)خ،!الآ!"حس!+،+هءس!ولث!لاه)ا!هول5ااأ)"*ح4لاص!.!

)52(،طحلأ،ءول+135،،+،؟ح"س!4."أل!أ"740ا!3،ولأ+،أ،ءلمهاغ!،س!7س!01584،+حس!م

115ح+،،"فى4ء14لا+34ألاع11"+أول.ول.ول"30.3.0+.4-68.0.3حاع33،آايوا0

)53()أه4ءول.ء."96ة4))أ!الاح3فىلاولحا13،حح+حح،444لا21أ،+"40158لال!3،+4

ولس!4+ة*+ه؟43حح43اأاءا3،!أ7(ألاا!م!7أ+!ألاهه73ة.اح3اأ13.لا"4?ولء!33ء4

لاهول37،+ح+حء4،)س!أ(5+4الا!ا4ذاول.ألا"لأك!+ة4،"فى،عالا"+411344ة+هحأ!لأهم4آ،53

لاععحول!4"93ءلاءح4ح!ءأ+3ح+عثهولء3س!4لاس!!اول.ا!3

و()14014ء!.،.".68

و(5))140ءول...07.0

(65)107م+47،30!لا،*احس!+أ،830لاحا3ءأ+!!54لا،س!ء114،ط551أأ،9ءلا5415+،ولحء،آحلا

اءاوللاهاكاافىولء4فى53+أ54لاس!5س!ولكاا-151595ورء)ول3ء!!53،0+س!عء+"!حأس!ة7+حأء1113

."أيم،أ!!8ء9صاهولأ3ح!43!111!،،.،،052"كا75كاى.89لأ!51أحأ،،هول3ء4اة

3أ،44+هه+"8!2"هلا+،.ول37أ1.1و59.
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3،ولول!طح4ثاء4ول،!34!!.34ألا7ولهع4اس!3+س!+س!3س!43!ه3...أولء1704اس!فى

ا!س!4عس!4أءأاء3ه،عس!4لااأأ33س!35ول،؟!11!لماش!3"3!،130!حول4همأ،ثا48().

!صأ،1،+،لأ4حا،3+س!س!.س!س!34س!هعه!ح(ح4حول!ك!4!أالما+مهآس!،ول!أول31

ا"ح"43103ص!ول،أولاحولءا4لاس!)4لاح3ء3ا!(أ5ولفى4ص!ح53!ح3"هول4!ولحس!،7س!ء

س!)ولع3ح+ه3،!هأس!أهكهلا!اطهـح3:ا.ولءأ*؟*3أولاس!ثط4+ك!+أأص!)س!3ا"ح43..

حأ4س!ولولحا!ولهول353،مح7،اه!حا..ا"+س!ح4!اخأول!ثاول!34!،،ص!ح7س!أح،

44ول3)3"ول!اح11()94،احس!31ألأ+حأأحأح3اأأ*أكاس!س!4ألماس!33س!"كهاهع3ع،

،ح415ول43ءلاولهلا3ههلالأهولثا4!ش!!!س!3لا!713س!ك!3ححألم!

ح53س!ع3ه،4+هولحس!خ!!+،؟حح!ع،+س!!)ولس!3س!4)،7س!ولحس!:11صأس!3

ول31340لاح43حءأ!7ول،ءحس!535!ء3أحول،ح4أ،4ك!3!"وله3ول50زلاه33س!أ

ول30ك!،ألاوللاس!ا3"أ!س!ولء"33،14)(أ7خص!4ح3ول!،ولهأ،0)3أح3"أهول5ا!س!لا

لا4س!لماءأ!ولس!3513ءأ!ولحلمامولس!ح،أ4+!5)س!حهس!لاعس!4ولس!35543أ،الا

ولءمش!4س!5ء4*لاحص!4أول535حآ،+ص!33!)أهم4حح+!ث!هول،44ألا3هولأ

لأتا!اث!ش!4،ثاحلماحزولهع...وللماه3+هول33+*هح3ح3+هس!،)لما5لاثا13ع3

"مهولس!3ثهس!3لاأس!أول3أء+هلما3،+!6+0،ح43اء!س!ه4!...11)05(.

ءلاكا?3هلاخا7س!+س!ولأحهول+س!6+ءأ41،لاأح!ك!5أه،م،س!ا1س!*س!ولأ

ح؟+هلا،+140أأمخلاهولهولء7!ح3ء4+ءلأهول43خ3أ05أ!ح73أهس!م+ولاثا"

+لاث!ول4لماح1،10،ص!4ح3400أولأ!أهول،11؟،3س!ولح!4حأ،573ح"س!م؟

أ*اأ!،1س!ع3س!4!3!ولس!4س!ول7حلا!33ح!"عألأولثاس!اولها!34لاثاس!4ح43س!لما8

3لأأثاس!4ح!أش!47ء،أع!4ول،ءش!س!ول،؟ح!ولس!س!ولأ!س!ول!اأ)!ش!1،3س!34أ!م3،

؟أ03،أع4لماس!43ألا140أس!4(ولذلماه،هلاع3س!ولس!4لأ+ملماحع4ح3ولهأ!كه4لماس!كهلأ

ألاه،س!33ء)،ح؟اس!اس!3ز?3هلاامماخص!،+حول(4لاأ3ألا""خأ!ولش!ح5،ول+ح

،ث!س!،لاهص!ا3ش!3ء،751ك!3!ه4)س!م35حس!!ك!333ء!أهولاول4أول5،أ،ءا!أ"هولع

ولهلاثاش!أ5+ولء"،3هلماأس!3حت5لاعح،أ!ول45لاححس!ا!أع4!لماأ5س!؟أ!ولحح((ع

لااءأ4هآ،عأولش!!،اس!4الما،7أولخ)ولحأ؟!أء*!ول،7حع3)"4س!3(عولس!،أ5ول

لأ33أأ،،*خ4ءلما4ح15ول4ح3حا3ا!7ص!عول3ي340اس!3أس!عأحأ!ألاس!س!33س!4ححكا

+هأع34ولص!ث!،حولول،4!1ولء+حول"حهول4*!ولش!س!،س!اس!31لماول7ش!عأ،!15س!

4اةح،+*حلا!4لااح،ث!ص!حآوله35حش!أول!أأءهثهش!أش!ول53أءلا؟43لاأول!53،الاأء

أ7*س!كهأخ)ححزلا34لماالااحول3لما"*ءاأكههولآ،4أولأأأء7س!ول9016(13)."لاس!)عا

ا،،!ألا!4ولهحح3س!اخ"اأ"*س!3ح5115ول!ولألامش!الماحح!لأ3"حول4س!مكهااش!!ثه34

س!110354أس!أأ!اأهول3أولحس!33!ول4حثا4ح075أم34لاس!ثاس!م"مخءأثهش!ولس!ول،لأ

ص!ح،،س!"ش!عأ40س!؟

+س!،،ءآمءح+هثهأس!ء،+س!4لا"أه4ثههاهأ،أح-5أولاأ،،أعحس!34+!*0140فى

ح(س!وله!31أحولاأس!3ثهء4+!ولهس!ولس!373ول47ا!س!43،ول!س!س!3لما3س!43ص!

أ+ولا)أ!3الاس!ز4اولأ+س!7ش!4أس!أع!3،ولس!هحأحس!4ولا!أس!"س!س!34هول!س!،أ5ول

أ!ش!3س!م3أح!حح7أ3-لا-713س!34*ها!5؟لاح13)اك!3"،!ولس!!حه+ثاس!+أ(لأ

"ش!4خح؟س!53أ57+!أ7،!عاأ+!أ،ول!ءهحة!أحول3أخ!ثاث!أ؟!أح،"!)!،ول،اس!

لالم3ح،ءءذهولأ!33،+لما!س!+ء)ك!لأ!"س!لماح3اا!أ!14ول13"لماأ34لاا11

(84)لأأه!+4+ء*ءول15؟5لا16أ،حأ-4س!فىثه5لا3.

)94()هأ4ءول.

)35()هة4حول.

(13)لاوللا)ء4س!4ح،،ءحأ!4حا!مأ4أ4لاس!اس!ذلا95+ءالا1728ة4ح3كهول3717!+حس!د

53+أ34لاح3+04حأ14+،)3لاس!3أ+ه!،ش!أ،9340س!،لا3،اس!ولس!4+أ،3+حس!أول!440+أء"!لا13

4أ!+أأأ!3ء33احأ،أ!لا*ء"،،عأ+س!كه.7أه3!ءح30003":ء!لاس!!3ل!3!أح!،"!لماك!11.4ث!لا73أع

4ء3)11+ةاكمول،71،4ءا)أس!4ل!س!34+س!3لا!ألا!!44لاا،أ1ح+خة،ألا"أكم9.ا!حاحأول.ول.يلا.ول

ولهكه34-44!95.00-82،لا+ولأثه"111*ا،
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4حولهألاه،اس!ا!+4ولح7لاه3س!7!2أ!مأس!ول7هول3!،3!ص!،أ+!ول3!ححول

!33لا!عول،7لاه3،)س!3أ!3!خعس!7.3لاه3لا!أ!س!72لااح3!74!عح43لاا)ألأ

لمأ!علا،لماس!4لاش!لمةح4ح.،ح!"3علاهلموللم4س!لماألماه،ا!7!أش!إخهش!!ء"ك!ع!7س!ح

)ح9الا3!عثه!34س!حس!43،ح31ولهلاثاول7،1أهولثا3"أءم،7ا!"اه4ء3

أ!33؟+هش!!،3ا،+أ،أ!ش!س!ثهة!اك!ول،!4لا+حعلما!أ!عأ،أ!آلا!3ص!4!ول30،خأح3

.11)44(ألماح34الا)أ4س!!لاذول!1،54ل!!3ولس!93074س!ش!لاء4أ!مس!3،لاه،س!ح4لاأ

،ث!س!4،أ،4ول5+ث!هص!ع،،!)3)45(.

*430ص!لما*اأحأس!3ثا3ه+أس!مم!"اأحأأس!43لا!ول،لا!")!+3لما!!ض!خم"43)ح5

7أ!ه334ءلا4اس!!)ول3اء4ألاولهح3أص!(3!اولءألاهثه3ثهءاول53أ34ولس!!3لاولس!

3!"حثاأ،1س!ث!33أ+أأولأس!34،ص!لاس!ول3ء"ءثاس!ثاش!4.أس!!ش!"5ا!أهلم(ولء*س!س!4)!

3ألا(4أأهولس!(3ولا!هول،س!ولولأ!+(س!،أ!ولأأحا53"أع4الا+ء4حأ(هولول111،!أ!ح

ول4س!)ح5+4لاحح04300ولولش!ح!لاس!حولهول3ص!لا)س!ولحول،)ح003(،++،كا،،+،أثا

لا!3أثهس!ص!7ة3ءا!أ!!ولأ!ه،3س!ا3أ!؟+3334ء4حهول3ح33أهول"35أس!ث!،!ولأس!

ح،س!ا3!أ!+ع!ش!.3نه11ولءولح)51ح،حس!4!م!اس!ول4،لامهأول!!!ض!3س!لأ5!3،أ!

14ول،3!هول(4ه"ولاح9313073لماء3)ثاهولأ!خولس!محكهـلاأح04ولولء+أ

س!؟4لاحلاه4!3!ا،+س!أس!س!4؟س!س!لا،7*11(.)46!ط3"خ3+هح4حسأ5!س!ول02

3،2!+س!!حهول3أ!ولس!،4ول3!5خعههول3حلاس!53س!،،5،+هأع،5س!ك!ول5أ!ك!؟لاص!5

4ا!اولح3ا،!اول؟"30غس!ع!ش!ولش!ا!3س!لالماول)س!34لاهاش!س!7س!ول،ول:"!ش!5!م4،أآ3

س!،ح3400أول!أ،5ول.

ص!ح73هأع34لماس!3هولأ-،ا3خح))ص!ولس!ول،لاش!ع3كهألأث!س!أ!مص!7لاول

"عه!!!ول+س!9لمااححه4+لاس!س!34هلمااش!7س!*س!ول،؟لما"أ3ه،ول)س!لما3!حطعآ3

ث!احش!3)س!ولكال!ح34س!أولس!3؟+ه4ح3؟4!س!س!ع3،وللأص!،،س!حأ،ح!هول4س!

ث!لاه)خ7حولس!،ول؟ه،ولااث!،3لا35ألالأ!هأ33ء4حهول!،ح43لاوللاس!"!ع،هلما4

ولءولول4ها،لاث!أس!،س!س!ش!3حع4ح3!3ولأأمح!أأ5ول3،س!س!34س!ح)الا)س!43ص!

ثاهولأأحول"لاهعح،،حح!حأ(هولولأاأ!(أ!س!؟سأس!3؟أع؟س!ثا14أ+م5!ول!،أ3+5

4هولأوللاهثا4أ"3هثاهول3+س!ء"*!ح،1حول،!لماحلا+س!"لأ"5"،خ3ح،3!أ03+

"هلا3)4!لاس!احا+هول303أس!ول،،ول،ا"لا،ة،3ول3س!34!أحأهول0،3لاأص!ثه

3ح)أ،!7ح3ولأ!3أح"!اح3حهول(ص!ع)1)+؟لاأ3أ(أ5ول(س!ه،ول3اح33لا*06)ح3

لا؟ااحاس!عس!،3ء3ص!،أ،ح:ااوللماه3ولهلا43س!أس!ا*3ول!3ءول0،لاثااح3،ول،لامء3

"لاه3أولحس!ول4أ-اس!س!54ا!ش!اكاس!.3!3ول3س!ا!3ولأحس!34اص!ولة4لا!أوللأ6!تااح!

س!ا5،ثهء39)ء!)أولء3ح،3حح4حلالاحأه7لماه4!عس!4)حأ3،ولح)ءثهأ،ول،ولس!ولأ

حهول+لماول..4711()،04ولحاص!3حه+3أ!ولح5هول،ش!4خ04،أ+ش!كا"هلما!511!تااءع

ح)3ا!ش!أس!313أءاثاحأ!ا!"3)41ول4لاأ3اأأهول.23ءل!ه4هس!ول3،ش!3""هولعاس!

أول!س!4أ،3ول.4...4لاس!حا3343أ،؟،أثه!"هه،!س!عهولأ4لا!هول4هعول"5لاع

ص!13(س!ولس!الاس!ملاآ!زاول43!أأ*ا،!(45حااأول4ولهز،أث!أول!)ءك!50!!3!3ءأ

*لما!4س!!،لا3ا!،أس!33ءلما؟7لماه3"لاهس!27؟اتا!س!عس!4!ا3هس!،ع؟لماالا

أح،ذه*اول،4،!س!كهـلالأاس!ع!ه+،3!الأ،4+!ا!ح،حلا،ولأع،حأال!،ء4ا!

أء3ع،!،"غء...ممالاه3اس!لا!15؟ولس!س!ع2س!334لا3،س!3*)أك!17س!ول034ولأ

3+!؟ح،+3"3،ص!3+54لأ.3ح،،،ولص!!4أحس!ا33أ،؟،أ،ح3،ء*لاءحكاس!4س!مولأ4

س!3،+35لما،س!عول4-ءح7لماه3!)،ولش!ولحولولأ،إس!هول!4هذول،اس!ول!+خثه7أ3لا

*ولحح4لمالأهعلا!ولس!4حلأا،س!ولس!س!أس!أح3ل!4،+حمأول3ش!3"7س!وللا5!"ع)ح5

)44(7أه!+،ول*حص!5+01اكالا".،أ33ء4-أحلاه.5

)43()أه4+ء.

(64)ولول+*ءح.4هحلا+ء+،لا20.

(47)لاأه643أ+ح*س!ول20.لا"؟)أ4أح-4ح35هلا3.
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كغث!ولء!"!4كاما"لأء6ثعءة*امح!"ءكهاصامحهثاول4ء!ول!ءلا،ءه5

كهء،،ول!.4"3ءول!هكه،ءه،!!،)93(دءا8ء!ة،محألا!ولع!4!هأا!حأ،1ء،4

4!هءاءول4س!ولةكهنعه4ء!.ا!ههمح!،ن!مء،4!ء4،،لاامحأ،!أ!4ءلأ!ا

!يهءه!ل!هه،ص!ءكه4ا48!محأ،!4ءه51ءولهـها45،43ءا،!ء!اغ!4?4

!8103?:"!5لما3ءمحأ3،ء11ءء!!4!ت!!اآ!ء!34!4ولء،وله5ولء3!أ4ءكه

ول4.،،!ءءكه!4ول.ااكه!ءبم4!كه5ء!،7ء?!عل!--.75كملا?!لاه+ءه5402

ءول"1303?ال!!مح!75ء+!6!ءة4محا1503س!ء،3أكه!ءأه

ح!!،هش!85+45(.)ه

!8!3ء!م!4!!فاكهءولملا.4،!ء،3*م!!،ءلأه!يعء!!!،!ه،!

!8كم!.اء3814،ولء!"4?3!عغلمهء38+ء3لاءعة.كهاسه4ولءا44ولآ

ا!ك!ةفى4!!نث!طل!!ء8مخأ594!?حأكأ8!!فا!!5،أكه4ولءكه

لأ4!ا،ةء!5،ءك!!هنعه5،عهـ!ههـ-ط!113فةء4ك!مكه5ء*!!4أ!كه

نه-كت!5)،اهك!فء4!،ء6!ءهفه!اثفلة،!ء7!ممحع!!ء36،ءاكه

+!3!ولفكه،ءكه+ه!843!أءصهأه+كهءحم!!،،!ف!ء!ف!اء346ول!

،!ء!ع!!!.ا!ولطوله6،كه?ءم!!،460!مهطء*+ة،3-64+س!
ي!كا3كعأ!ةمم40!مخ!4،،كهمحط5"..)41(ةءح،!ء!ء،!الأ!5?4ءذه53ء،6!

ك!ا*ل!ول،!!!!كا!مخأ5ه!ع"834كهء.4،ء!اولك!-".4اثه51كهءأ

ءول!3!،هولءولأ3!!كه!!محا4ألعكهكه3!ا،ءءا51ء4عةءء!!،4ء

4!ا4ءولكهء"ءكه3!!ء!هكهء11!مملاسك!ء5،ءعه،!474?ا!"!هء4

4*.ول!ء!ول!ع!مح!ن!633ل!!ءالاحا!لما!*أ!هلما!(هءول10ء3)اء).14،4

لف11طل!،!ها4!!!هك!كهء،،،ءأ4وله4كاهمح!ولهزمم!!،!!+8ي!43ء1ء

41حهه!83لاه!(كه3همح!ه3ولس!ح!لأ،ءش8251).كا!ولكه!ك!لمه،عول8ةكح!!،

وله!اء!ة!،ء8ءض!4قهك!ءمح!طء)ء!"ف!33ء4ء،4!ء53أي!.ا5كهء4

كه!!!!"..ء-ء4-)42(!أعص!*48!ه4ولاع!هءا44!!8-اء.4

4.!!!ك!34ء10ول5*ء!اء88محأ!،?!ش!!ء!،!!ثه!ا!ا!

ء11803آحأ48هول.4اوليممح!-وله!3ولكها?،-!ولكهاء!!!ه،!!6ء!!لا3

03ول5ء،31*كه!!م!7?ةن!كه35!3د2!،لا،3!ءالا،كهاء،38ءكه

اء.!4اس!34ءس!+54!ءس!4اكهة-!ه)43(ة.4افءاول3فىءاوله،3081،ولغكهء434ولكه

ش!4اولءولك!47?ممه،55ةلاه?4د!هءاء!!كهفىءت3،4ءعض!كه3!هولهكه

ء4*ول5!أ،كه4لماء043،ء!لم!!ءاكه،ولح405!،ةعء554محه74ء!ءاس!:.--+13

لاهول073لاك!?نأءكهه!ءاولكهض!،كه،15،حهء!ه75ول3!هولكهس!03027،01!اكهء

محأ،س!ءء-س!1،4!،ء3زء4!!ولهولهـكهءك!!اء544+4أول،أحأ،!ء!اول!!7!آ4

هخع!ء7ول5!ا!*كم!ر،س!ع7(ااءاكهس!4ا*ولءأ31340!3ءلما)ء4س!كهك!5ولاء3ء3

ء!54ءك!ء!5عح!7ا!ءولء،?7لاهكه2ء7،،كل!4غ،ء!4ول4لاش!!3157س!

،ه!هء53ء+،ء7*!ء?3ءف44لأغلالا!5!،!4+ول3ح...75لا073لاء2

)93(!لأس!*-!"ا5++اا"ل!غأ!.،ولأكالأ

)04(4هة4ء!.

)41(."مح!ءصا"!!ففى!أ،!،طلاهـاءغهاه،ء5ء4أه،!3.كه.!ا
"يع"!ة5هـ!ة!+ء،ةع!،"8++3!5ء-ءلهه*ة،ءفى-+9!ا!5-ة،4!ءة

8!4*اهلر،+د!3(3!ا4نا!ة!ه!-ولص+حة.)6.،1..0ا.!أ!ول+.3!91ةءا351!

ع!،-*ح5ء!هءاول48ولء!315ول841!5-ول.5!ا!53أ54ءول3ء7144آءأاطء5!35ول!ء

4.ول!ي!3يع*،5"!أءدا8!خة!سءول4لاهه،ءصدامحه،?!ءل!7!555دا،،أم!ول8

351،عة3حمامح!،*مم!محهعة!3غء5اأ4أع!8،44!عاولأ،ءل!ه!ةءكأ!ح!41.4ءاه،،لا

*س!ولءالأ!ح33ا!،4حاء3.

هـ()72ف3ء*ء!ول!،!ءولع!!0!2دولهاهش!ه9ء4-أح.،ولهكه055م!ة?اهولعاولول4ء

ءصمح!افىء54ء!"،!اء!عأء3!3،+ح!4لا،شه،ء.ا1،3،!2!أول؟!8،320اول4ول*

ءهء3كة5،أ433ء?05لااء!ءولءول".

(34)،،ة!ء!.



(س!حهولول+،413?4ول)ا+أحولس!أ4ح3حزولس!لا*أح7ااأا،،3هولص!)3لا،*اءلا؟13ك

3ه،،،أحول53أ؟3ءلماس!ولولولأ!4لاه3أحح،3س!هآول3هولءس!4.

س!!57ول5-ولهول3+هلما3،!5++حعهولأءع*س!3لا!ع4ءلا)ح3حةأس!3

!ا!،3أس!ولولس!ثهأ!+ء،حه++لالاول"*3أس!44،لأء"هاس!ولحول(14!ء،أ7أأس!

أع!ول4أس!ول4تالأفىءحه+أ!34س!ول43اهأمس!+أ!ءا!7ولاح+حءول(ح،ث!س!3(لا*ح،

04،ول?ااعث!+أ!4هحح?ولاولص!34034"ح5س!4س!ع3ههول!3أطاأش!114()33زاس!ثه

ول53أ34لاس!كهس!عس!"33ولحولولا!54لما3ءأص!وللا،31أ،4هول4حءح،ش!4ث!ثاحول3410ء،

س!!اا!أحول5حأح،ح5+هولأ4ولس!.3ش!ح1،*س!ول1س!334ء+س!43طهـاا!س!3،؟س!4س!

ااس!"ولأ3ح4"ههول*ولههلا3س!3س!4ءآ+س!43ءهول،ء!4ءحءأ1155،أ4لاس!

33141،ولأاأ،4هول3احأ!أحولك!ء،س!حأ7أ113!أ،5ولولءااء،ه"411ولض!س!

!آع5لاحطس!ولحولأ3!"اح3،ول4531ش!،3عاحأأ!س!لما3س!3أس!اول4لماأ0،13*أ،أس!3

+!4"3ءاهس!كه.1111لأاول4.43،04س!ولع،كهس!ح3أس!7أولأ.13..ا!ول53،3"هءإ2-

وللاه3اص!+س!حء31،33ء،ولهلا73هلا3ثهلاه"ازهول3ههلا4113ول5لا3س!4!احول..

لاهول73وله3ءع45،ءولول3!اس!،ح!3حهول4أولءكه3181أ"،10لاا!11...لاس!)34(.

ولحأ!اهلا3أ13أوله3"ا"أس!،س!3ا"لاأش!س!ا4!5ول4+!أس!3لاس!!4احول7هلأس!3

4"حهاأاولأالاص!(ذ4اول)الا!ء!اول7!حح،1حأ،5+11..)33(،س!!اك!ول،43

حعول+!لول،عول!34!ال!34ولس!4ول340لاش!س!ء4حعأ،آ15ألاس!ح4لاأأكهس!41،

4!+كهول30اإء،ءع3..11(63).،ءح41،،ص!44ش!ص!3(33س!ح"*اأ4لماحاس!43أ7ء33ء3

أس!ولهول63لاحس!33ا*س!53317ص!ول(ص!13حلماولس!3!س!عاولأغ*!3ح،ولء43+حاس!فى

،*س!كه3لماأ47وللم3:ولول4!اهلما3أحس!ول511ححلماء3ولحس!أحا4،ول3ول430س!ول*

04حولء*ولأ3،احس!ث!74أ!ءولءس!"لاأ3ولا8ح3س!أ13!أول؟لاأ4ولأ3ه،ول7أفى،ث!حول

ص!53ولأءعاأحول.كاءولس!4ثه3،ولس!3،أس!ول1س!،،،ح"ء+أول!ء3،

003!!414لاحولحول،"41لماولحول4ولأش!عحأ3!س!!لااأ9ع!+ء4ول!ولأأ،ش!

ولس!!اأ!ص!؟4اءاس!3(ولولحش!7أ4!ولءس!طأ13هأع4ولء(73)اس!5ولولس!ا!!

حهآولأ3ءولحا33،أ!أأ"ث!،أ*ه4لاح43لاحس!ا931303+لاك!حص!4،ك!ول4!أ5ول4

لا؟س!43ح3كهس!+43س!3،ولص!3ص!3ول!اءأ،ث!س!4ولس!ولس!"،ول!حغ!س!لا+ولولهأح34لماح

،13آكهولس!!لماء4!اس!لا!ء13،؟43لا34!هعأ34ء!)ولا"س!ء4اح!"!3)38(.

!صأحهولول4أث!،3ولس!ح4ح!،01153ولس!4ءس!34ح3ء3ء،ة!"حأ*!3لا،لاثه+

أ"حح5أس!طهـول!!4كه؟12لااس!034س!4زهولح!لاول3حاة!،1،ح+!134ح

هع"حح33لا43حش!ع3أة34ولححلمس!س!4األاءأول4ء+ا،أعحس!!،+ه4))آاهاس!

حول!4"3س!اهزح5س!)ا?،وليعلماءا،9أولعح43لما33أس!4!ء!!"س!ع"ءأ

لما3،علاه،4حولا!ولأس!ولأ3ول53لااس!ولس!ولأءالا35ءه"ول3،4أهء"3س!ول)اس!،!،

14س!3"أع،س!4!س!57)ء،س!،ء4ول5لماع3أ5،3زلا5لا3!اص!لماعكهح3"ش!م!ولح!3"34

لاولححههع4أول+ها(!4أ،ء!اهولس!ول43حاس!535*اثا4لاس!45اول!!3+هأس!4ء

1،7ءولححأحءحلا*4اول)!س!3"لاه3لاول،7ءول،ولءا03لا)ش!7س!ولص!+أ

لما4اس!حهول4لاح3!"احأ،ا"43اش!!"ح!ولحس!4ء3،1!اثهح!4!،33ح3ثةصأ53حول02

(33).ساأ؟34،حااثهحأءلأ..ط!س!4ألاح"لأ3ءول53أ34ول....3ء.00،.،أ،.".26

()0734أ43ء*ء+ول0+.2،أ)كالاهءة053ء4لاثم.

(35)07أ3++4ء*حول15،ا؟لا"،أ4-أحع53لاه.3

()36)"أ4ءول.

)37(ول،!3++،11ء*س!0*،2+لاه3اص!3س!7هول5حا3!!3،5لاهثهس!3لاأ7ثهاول:11ساهمح02+

!؟2،+س!!لاثا3أثهلملاذ،4ححثهولهاهأس!اس!3+3ح(ول9أالأا،!ثة7343أ933014أ"لااألا؟ء3اءثه

!+مص!43ح؟+س!7س!مالا،30+4ع+ل!!)ححا4لاأس!034+حلأأهاا+ثهأء(،4لامأفى+،،15لا(ح13س!3

ولأ9لاأ3أ،أهول3ء74)4حولحح(س!لح5لا!!3هثهفىع11!+هلاأحكهحح3أ،آأ+3ثه!أ5ول5+حلأء53+أ

ز!+ةأ3ح+هآأ+33ءغلالا،أء4حءهولولكأ55،+حح4لاء430هلا33ء4،?ش!+أ!+،(أ؟ولح

هحم+03،+ء!9لاا!أثهط+ء0253!،احثهي!.33...

(83)7أ)43"055.،أ،ا."95.



ز!+هأعأ!أء3ولحول4،ول01،4لماس!3)27(ةغ،ول04لأهء11،"هول0158أ،ولكههول3

ح،أ؟!ث!،لمك!س!ع!"ا+س!)ااول!ما3!اأعهول34ثاءولة34ءعأول!ا3س!ح"ح3ح؟ء3

!7،ولححول،س!اولهولهءعء4لاس!84أولااس!1103ءول7*أ+ه3.00025ء*لآ،

!أول3أ3!اولول0441لا3حهول3أ،أول!أحول،"!عه*أول!4أ7س!!س!ول(!الأولأه(أس!4!

ا،ههه08،،اولول4اس!!اول3(،)3،28ءاح4أس!عث!ول،أفىحهول6أحولس!34حول043أ،كه

*لا!ا،ح،ولهلا3!س!4!ا؟،03!حول!أولأ،حولولحول،ذلا34لماالا30+ذهول3!111!3

ولهك!ول3ء4هح3،ولء"لاحاء4+،لاه3أس!،1ول!أهولس!،ولس!4ء،،س!55ححلا"،اأ5ول

ولس!3317!س!144!؟اولاحلماس!4ا!اولس!،عول140ولولحولأ!ااألاس!4ح411حألاحا

ول4!أعأء33ء4+!!!!أعول3..11(92)ة1141،حا3*ولءا3ءولأأ+حولأء3،

س!،ا1س!ولءول،"ع5آ5ول4ح؟س!2اس!ولهأع43لماء4ول111ح11،3،،01أول4،ول3

ا"*ءا!دح3اهول4ح!3زءاهلأ،41زه3لاز،4لا!اولس!3اا+ولحأ،ش3هول،ء4لما

؟أس!ول،اهول43ولحولهولث!!ول3لا،3أهول3س!ولء4ول،ول4ء3لالاءا!ا1(03)!4لاس!ا

ا،،+ث!حول!هلماه53?ول53أ54ولس!كه9ألاهاول،،ش!ش!330"،44غ3!154(ول:؟أحول،

س!؟!4،أ*حث!أ03،أع4ولس!.آأس!،3س!ول1(4هولا!س!،ح،ع44اأأهولأس!3ولأ!5لما،اس!لاع

35""عح3احأ!أ5+.

*هول3ء3اء75ول3"4!4أاحالا433لاح!اص!أولولس!ول43310لاص!!ول

س!!!+،ا!!ح4اءحاس!4اول"ع!هولح4ء4لا+ءا،حس!ولح34*"أحلااأس!ح،+س!آلاإ

01430"4اس!*حولأس!س!اأ"5!س!لاههول"اأ،!44ول3حس!حهولامأ،ا+،س!3-

عزاح!أحلاول،3،ءاءس!اآلا،ءا،!،5أول!!أ،عول4س!3ء4ص!زولس!لا*"س!3ء14لاأ،ء3

س!ول!،!،5"53،خث!ءا3هولأ9لأس!ولحول،4حك!عحول4،ص!،!4ول3اس!3!ولولس!س!ثه

-15771573،اثاص!آس!3!*ولح،5+أهس!،ول"هعول)"لا3س!4اا"اولأ،51غ4س!3

لماحح!3،3س!4ححا!وللا؟أعأةأ*ع!"حأ3أءهش334ءلماس!3لاه!،7،ولح56ه!س!4

س!آولولحكه،ءاح-3ءاأحه،ولزش!لماهولول!ع4+64ءاة4احول04ح3،أولءءولولا4ص!

،(،حأث!حأ(،3ه،ول4حولءآ،4س!3س!144اءعأ!أهولء4حول،ث!هول114..)31(زح+

ا"ول3س!34ه+3ة)س!لأ4،1ولحاع،،حح.4ح4،ء3ول3ءلا!4ح73ا!ءلام3"عه"حم3لا

)!)ء3ا!أهولأ31!14،+لاحس!ول!4ولأ؟ول!مم!ءآأ"!ح"،أ!"*هلاول(حولاااأ!أ3ححإ

ء،ش!4ول3،?أ3ء334ءحاح43ح،1ولا4،ءأا)ءحأ(لا45ذوللاه10333)أح،أش!س!

ء++هحلماه"خء3ع!"3ءاول53أ34لاح43+74،لاحاحأع!"،4ولهه3كهـ)!س!3

(،)32س!47حلاه،4س!س!4لاح"ص!33،!س!،+حلاالاحع3لأ*لاس!!)ءآ*ولص!!35أ43ولس!

حهولولس!ش!7ءأ)،+40ص!3ولأ3+ح،،+4ولحأ5،،أ5ول"س!4لاح،،أهول!95ع1355ش!س!

141.".01)4..)27(

)28()أه4!ء.،آء+ءا!!،س!(ول!ولس!لاه+!ي!"ء"حلاول!؟ه*34اس!!ال!حمولس!44لاع"اول53ول

ا،اه"أاأ4س!ولء+ألا!ملاء+4+5،51حء!آلا!9)"535حول".لاها!4+،+أ.08+ولأول،5،كها!،ة

عكأ3*عأ3ه3!5،،5ول!ول،43ا،دع30+1211-أ.4700-43.+هلأء7،اس!3س!+ش!ول4+،3

س!ح،،س!ثهلأكا!أس!5330+أ34ولءحلأ+هأح+14ح"،؟443ا03ء!)ولأح4،()ح!)،س!لالا،()ألاحس!4ا!

ش!33أ3(،+حح5،51+،+5-!ا،،35أ5س!ول!كهـ7)س!3أغحاحا4ح5++لاول+س!3033"،+5!5،3"أ؟ولء

س!ء9لاأاثهاءهول4ألاالا،9لا443ول+ءاه،+ح4ح،فىههه،اولأه+ه،4+حه،ولاحعءأ+س!353أء9اس!

س!34+ه!+5،،5ولأأ،،5.+ه

(92)"!سألاح!3،ث!حول3أ،ح!،ه!+!ه"أع4ح11ولده!!"عولهكاأ34ولء،."802702-.

ولءأهك!15ةاا؟لاأحول33اح79س!4"م4)أء)ولع4902.0.3ءلاس!ا5+هأ!د9لاح3033ش!3

ا*س!االاه3+هأ+ء39)1،لملأ3ء!اولثاهأ35315،حلا(+ص!397ةاء!لاس!ذء*س!أ،!،35ء4)أ*حش!3

444*ة3،3!ا.!!ول4حلأاح+،7ء3،ح.4ول.+ه!34

(03)+ول!رءولح4هحولء+ول،ول15،لاهاه،أأح4-س!ثه3لاه.3

(13)!0431ا،*ه+ء!.3،33!ولصأ1)ول9ول13أأ،هولع03!!!هاعء*،كهـ-ءلأ*فىة،،اع0،3.

،62أ؟،!"9791.5

(32)03ول+3س!ا-ل!3ءولأول!لأ،ح4ولاء!ءول..هاء+*ءأول53ة54لاحءولول،،3هول11،+أمأء3

ولأ،5"53ءول"...0،014055."323ةءاح443حس!ءهولأم93ءلالالأ4ول4حس!+3+هم9ألا!

ث!ح94!ع+03أ*،صألاهأثهس!7أ!ول40حاألاألاهمء7مولولص!،هلاه3ح+474لم+03(3،0،4"5لا3

اولا)،عأ!خ!8أثهح33913أ+!أآم؟ا؟حأة،ءح.34،!،
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!هول7ء!ءول6!حه+!?كاهولء4أ،ص!!8?هحء8محه!،?لعأ4

مح!!ء!*ء.اء4مح!5كه3ءط!ك!!ءكغ!3مح!3،،1كه?6،0+ءاه!440ولة

ء5!فان!،كلولمحأع!3،4أسكأ+لعه،8!ء!4ع!08،88!محه33ءةك4!-

أ!-5ء!ء!ء،ء3،ك!كه!اهةء،اثأكه،ء1100ء8،-5)س!*8س!8!ول*!كه5!!!15كه

ء5+!!ة33ءول،هةءولاء8!كه!أز41ت!ء،!1،ول!!ء!!ء06،0!!!ء

304ء!اولح!54ولءأ3ءث!ولا4!!34340!-اءلاس!4ء!،!5،،5-)،!!ةولهلا

ء3ا!3ءولولغ343!م!،4ول5!ء،5!ن!أ3كهأ!س!كه3.4ء0،ه!دءكه5ح!!310لا

،ء!اولء+ء!4ألأح!4!هع،ءكهكعه!كلا!4ك43!،"ءك!!!ح،كهءكه،5

م!لعك!ح،5ولءألثا)63ءلأ4كه!ء8ءولس!ا4ء4*آولك!هك!محة5وله5!ااس!،،!!8!ز

!هع44ولء5!!ء3ح!!!4أءك!!!!،ح5،،ءك!ء،7ء!،51كه،ء4?كه

3لاهء!،كه.4،مح!ن!33كه.4)!8،ءول!غآ،8ء33،.لأآهء،4هءكه51هولكه!ول*

+ه!*وليم3.ءولء!ء!ء4!هكه.4لأءايمول-!!،ء"!ول348س!3*3!!358)لأء5

ء،ء!!ء01ء!،،ول4!عغء4،35ء،ممكلاء5!ءس!3أ8كهء،4ص!!ح8ءد

41104ء....ءحول،أ231(ة4ول،!44*لماول8كهء7)كهكهه!38كه54ءولكه!ء3،ء!اول4ء

5)اولهمعأس!74أ،4-ءلأ-مح!أءأص!33،ولهه543ولولء،5!5كهس!كهلا)!،ولا!ه44ولء

ءول؟ء؟ءأ،!!أء3?ول؟6اءا4!9+هس!!،سكهآس!!*!8مع!حا،5كهس!

!خء?43اءءع3ولء!"5ول،ههولء4،ع!اه!كا،51هحهفأ4ولس!،ولأ1،نعأ!ء4

14!ءحماه.أا؟أ!،!ك!ل!4س!كل!غ3ء!ا،ولءا113004!،خ14امحأكصامحه?كه

ء!)*4،كه!1.3ءول،ءلعه"اء؟س!3لاأحأ،ثا!!كاةاءهولول5!!اءول،كه

ف!ا35أ!هكهةء69ء.!4ولاكه4ول.لا!حلا4?4ول3ولكهول3،محكلا!*ك!4!ل!كه،5

هءولأكه!،"ه!اه4!،ء،ول43ءولمأ،!ه!?ء!1576طاه*!ايم،ء،أ

+!هطأحكهاا!أ"يأ"ء!كاأ"*ء44ء،!ال!لآل!ح!4كه-()24اء

5!"!،ول8ء-اه!ص!.ام!!!،،5"ولم!ةكه!هح3ء،ش!4ء!!م!،1-ء،،ء،

+مح!ة*!ه)25(4ول8كا!يكلاءأ3ء4*!!?04،ول4كها،ولءأ،3!طاهكهول

*!58!كهء8ء6لاحمفهصهكه!ءكاممص!ن!محد4!ء3ءكا!!ء،لماءا

م!!ن!6ء3ة!لهل!.4حم!ملاكلا+ك!4!8!-60ة،5!34محلامح!)4!ء!8،

-س!3ءا5!لط!ء*!،ءكاث!30157?!ع!*قه!،!ه5-!!يم!
ع!!اولح4ل!ا33-!محع8!محه،ولء+اك!ه!!ع!4ءا،0!لأول!م!!!0800

ءكه5طعأ8-.حهنا261(

محألاع!ءالاء!+كم!م!3ءمم!نهح!أكه5ء!هءه،ول5دمح!ء،!4ء?33ءولء3

44.ةا،-ولءا!!ء!،،ةأولا،ولكلاولء3كلاء4ءلافكهفمه34ءلامحه!ا

6!ش!3!ه4،اولحاط!س!،،ولول!51ولكهك!،4كهء4!!أهم!!4كه!ح!ث!ا5!!ء

!38تء!،14ءول!مأول3،ل!!ء3"!ء1951،ولا،ء!4ء1ء9لأ18ا!4!

كا،!3?ولها!ح!!آحح!اه)اء"ء3ء!حولء4،4ل!ل!ها،!ء،دءآ!5!ء

ول!!*ول?3كمأ!3-!ة،3ء.ح)3+ف!4،ء!اول"ول،نعأ!ء!وللأء411

سصك!231(!!رح!-ء3.0
241(صا!ول.!ا!ع!+محه+ءعة-5!ه3!ت"3:مح!إ،!ء!هة!ء،4++

ا++*ء8*+.ة-!.!ر-اهرحمم!اءولف!أمواةحح!!يك!*!ه!ء!*ء!"اء!؟
محىصفعن!ء.4ك!فن!ل!8،،!ي2!ع!!كأ!ه!ة!ن!+ه!،ه137
ل!سما!!!كىفأمهف!ةفهفت!اع!6!!ا!!هعح!

عالف80-ء،!فا!ة!فه،!ك!!فعفه!صه-!ث!+ه!ه!ك!ه
حمح!!!محععحه"ء5!ال!55ا!ثع!ء-!،

أكر،-8ط!ك!!!-5.5؟
أكر،فمنكهصا-!!ع!كههآع!6،!+ص!ل!.4كه!ا+كه-ل!+4!?8!*

صا!-عح!ص!ص5سى.صاع!!كه"+لعضهحهاكألم!-+ا!اء!
صف!ت!صى!!تءص!اة!ل!-!ثه!ه*ة-ءى!ه*(

حاص!مهعهثم!ن!!،أصلم!!،مها"اطم!قمحهةل!*3!.،+!*،،ء
حمد!!.مصا
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!!!ه!ه!!4!،!5كاااأ!أاء!ر
!ء!ل!*!!ة،!!اتا!كهص!،حاث!ك!ثا55+ول،ء

ة4،ء*!3ة*ناص!فع!كةا!*ء8!ع!يم!!ه!4!ك!اثد،ءس!8*!اء.4
"!همخ!أ!!ول5ء4ثاءحع!ء!ت!ي!م!"ء،ول!4(،)17لم!3ء،كه
محا!ةمأتمحأجي!ء-امه!4ئا4-!ي!8ثا35هولأه،ص!س!

ءا!ح!ه!ء-!ء!!ه4تاول!مت!+4!ا6قا!"4!وله!ولء!ء43كه
"!ت!!كة!ع!ا*-!!فكم!+60ول83ء!!هك!ا)هـا،130!ة

حمأ!كه!اهكااءةولحما4!ءت!قيآخالمأعةةءصها*شه!3!ء!!،

ء!ول!ولمأ8ل!ل!!ها!ه!*-نلا84!ء+س!ك!ء!1ا،!ء،3ء،!ا!ه

حمقأةلقه!ه!!ه!ا!!ا!عيثثهمحه3"!ا6!!له.-

.!-!،الن!ا!ع!ةة،!!ق!!ءلا!،ح!!أس!اء!4محأ،?!400ولء
ء!ممحم،ء4!ح!ل!ك!ءة5!ء!ه!حم!*!3!ا!!?

*ء!!أه!!!كا!ء!هآصا!*!،!5!ه!ءفىكه!ء41ءم!!كه؟لا8
ه*!!-!ا-ا،!!3،!اتول!اءا،!،!ة3!عهلاءا3
*!ولح!ء!!6!"ء56!ف4ءول!ا5ء!!+ه!ح!6ط?!!مهكههةع

محه!ةءهعاصء،!:"ء+س!يط6!لع!!ول!ء،ء511!43474!ءة
4علاتيكظإ!ه!،اله+ء!!ه"حامكه6،.كاأ!5كل4!ه?3ول،83

محأةولك!ء!!طل!،ول!!ة!05+53ء!+ءك!+4!ول!ال!آ!!3،م!لأالا1،

محألا!!.4+له!+ول-ع!+ه!الاع!8!ء!ء9-مح!ء!ه()91ة!،!،!)!!،ء3

3!*ء*ءلماس!يكهصا3ي!لم!!ه!،"!ركا!ء!ءولء!5!5ء4
!!!ش!4ءول!!ا!ا5!مي!!4)ولأ!ء4،،ء!ا35ء!3ء،

هء+ك!!ا3حمةمأكاهصهص!يم!!ول"5ءأ07!ءسع!هه،!6ءهءآ
حمة*!اؤحمن!3!نهتحاعصا!هء،!يم!هه،!!يمالا؟+ز5!!55يما
س!!وللم!+ء4حمف!لمعم2"،!ه!"+اك!فى!،لا!
39!!ف!*!!،----)28(ة!55ا!كا46!ءه،!ا+لا+

!تع!لم!ل-اولثلا!*آ!!*كة!!3!م!ل!،يم5،
!!*-!4غا!8+فثاهت!،4تي3!مكك!ا511صكاء!!كغء4+،!

!حمع!ء6+ص!كع!مت!3!ت!ا3!ع!ةولء!ه!!ولكعكع!4ءا
-!!،!!مح!ء+3-!ء(أ،!!!ثهي!مح!مح!!!!،!14

محأتم!م!محهامح!30!!ا!+!--ء-6!221(،4+4أة!،6ءا
ص!أء!8!أ!!81تأ!!تهخ!مح!ل!يمكه!ء3هه"ه،ت?ول!

ءع!!حه!تال!ه!!-!ل!،،ص8ء8!ه4!يمحه!ء4!ه3!5!هأ،!مم!444
خا4!!4محاعهمحا*ع!ا!كاكلحتبم!ههمه!،0!!ع9!44

سا!ص!!!ت!ف46
صأمح!!ك!ء!عهمهه،!ل!"4،حملاءا،*ل!لا!ححااهول5

مح!+"تات!!ة*!!،!هصهلتحم!ء"!ولفى!)
!ا!ع!ى!!ول!!ه-!عه!ل!!!ث!ء.ابممخهقيحح4ء

+ا(ص!8!ول!ه!نو-!ح!ه-ول.أتعمه!لمتأ،-"83!4*+8
*ع!"ق!!صلأصف--حع!،هـك!
)18،!!مم!سه-الص!ىع!

196(مح!صا-عا-ع!+!صه!عت!+ةصصد*++
صتم!مم!ع!ء+!!!مم!ع!بم!.هء-+ءهيه!-ءت

ف،محعه-!8
أ!(ء"!!ت!ه5ص!!سع!.-!5!.8+.ةهة!+++ة.صا!.+اء،ء

ح!!!غ!-أ!ء!معه!ا
51ء(ف،ع!صهه+01ع!م!ءمحمت!
2،أصلاصاات!.صاعا!-ع!-ء-43



ولول،4الاه3ءأأس!ء34ول3حآهعأص!ولهع75ءول+!حس!4الا+حءح،"3!،ه-

551أأأ؟لاءس!ول!4ث!هع43حا.ص!3!!هولس!.

!هول!3ا"ح4حس!3)س!3اولهم*عأ!أهولث!أأ،عس!3ء4ءحكهول5لا7ء4لما!ر

4ءهولولحول34،45!الاس!ع4،حءعأط931031لاء،4!4!خس!هول43لاح41لاحثه

ا!أءولكهء4حهول4الاس!أس!4أ?ءأك!ه3أس!3،40،ء3،أص!أ?،533س!ولأأس!ا1ءولء+أ

4"عوللما4اس!ولهاها،أح-5أولاأ44أس!عا؟!"3ول+!،+5،51-5اح!ش!ول،*!اءولس!ول،

ولش!4أ!33ء،ولش!س!ولأء4هول(ءا3304ءأعول31340ولءس!431)"احع3ح

!+4الماأ*ء3!ولءأ7*3!احاص!.

*جملى!ر

*لاه3ولاش!407لاس!عهول33!"01حألما3ث!ءا،5أعه3ءأ،س!س!7،334اهأح43س!ثا

313407لاص!3،ءولءأ،3!"حاول!ءأ،1ش!3س!أ)75ء4ذلا"اول43343إس!)ء

ش!4حأ3أهول4ول!هأ14ح*"ع44أس!53،لا3(3أ5)11أح3ول5أم43ولس!43حك!3ء+،4ء

!امول4ح)ح53،ع،ع44413ول3لا،341ء3(ش!3أ!+ه113()9ةس!ا4ول،عح4ح3

4"خ،531أ،هول3ول5!5ألأس!3،س!اول"لاول،أولح3س!4حح3ولا!؟س!لاعس!لا*ح(

4"ول3ء76ول93130لاص!3ولس!،لام3!"ء3اولحولس!،ولولول،ء40*س!+ولح7ش!أءأ"!حا

؟خول!3340حاس!4""هلااأ(54ول،ول4أ3"س!لماأخس!ع،حهول3أ4س!ع9ح4لما133

حهولشس!لاول!ش!ولهأح4ص!..11(51)،45لمااس!لاولس!!33أأ*ا115،ولحلااالا3س!ااءس!4

اس!3!أألاحس!3همس!ش!ء3اس!ول3آ،لاأولءش!300ةولهول73ءاءعهول33!"!أ11س!لاع3

!6+هأس!ول)اأول4لماأ3أ(أهول!ه"،عأ4لاس!لاولء7ش!6أ؟،،ءاش!3"ء333أهولس!أ

3اس!،3،حط!+؟س!حأ،ول"أ15لأ6!اس!ء*ول،حهث!!عس!حس!75هأع93لما3ء،)ء3

عآ،ا"حح3+هول،عحول،11لا4اءلما"،ذأه!ا3؟"أس!40-59151576ع،ول4لماحلا

سأش!!ءعول5ع!هء*ء.ءا"ول"!.اه!س!ش!ء4!ا،3!ولء34،"،ص!33أ5ول

ول،أ،ول53أ34لاح11(11)"ء3لما3ءاكه3384ء"هول+س!93لاأ"،أ،!ح"أ،أس!ول"لا

11ااءلا440،،م4لا22زولااأس!،754.8515هأع34لماح043"ول0312ول،

حهول+!34،وللاأعهت11()12ةولءز؟ا"لما43ح1566لا،1585ولهس!ولول*!3س!

3966"ءهغ413أول4ولأ3أ"أهولءهول3،حث!ءايلا53أ93ولء3لا7!اءولحح

لماولأ4لاحولءول،أح1،000غس!"هح53أهول33!هس!"!!لاول*4*أوللماولس!ول،!ء

1586أح75915!حح8401ش!س!43039حول53أ34لاح3..()13،!ا"مهءأ،53ه+

4ح3يلا53أ54ثهس!ولع!"531"ه!3لأااولس!ثهحء)"ولث!ء4حهول3،ول+،34ش!اس!اء7لا

.105ه!(؟)14ءح4ولأزلاأ(3أأححهءأ؟ولول،)11ءهول43الاولأ51،ولولأ11،،ولأ

ح،ه!!!ولا3خ"،آ!3!،!4ول3)س!3"عهحس!3ألأأ4ولأ3أ15اع!لما*11(51)!ع"

حهآولأ+عس!س!6+هأس!ولا*ءاأ!3،05؟أهولول53أ34لاس!س!31لا3ولهحهالأولس!حول

1583ئاهس!ا33"أ03ول45+أأولدأ153)ءأس!33،+هأءاهولص!3..()16س!4حء3

(9)ل!أ،!ول!34،ح41"ح3أولس!،78ول+ء5،حءط3،،أعول83ح3ءول!4ع0751-2941،".

.3924!عأ.3اصا+،،،،+3،ول..7991

)15()أه..4.".252

(11))أ،*س!حه+،343ءم.117أس!أ1)حح43أ،ااس!.طس!هول.س!"كه!،+ع4لاك!مه411أ+يأع5

753أ93ول3ء،عءاول3،ءول03،30(لا41،3أس!!احأه+4حطأوله3443!ح)أ13"ح."ه-003

.103

()12اهأ..203.0.4

(1)3.ساأ،34،حا!14أء.لى.!هح4أس!ول.ا.ا،ول40!ولأ؟حهوللااأ؟اأه"3عع4ح533+أ34لاس!..ثه.أول،

صاع533!"أ34ولع3،ء11)!4لاأ!ها،331(هولكه،41أح!(حأهول4ع.طأ،34،ح،11.)ح.6310،

ح43أ"3او059

(1)7.4!4+ححم.114س!ساأ!أ)!+لاهس!4ل!س!4!+س!0113.+أصاح5ول3130"ولح5...."ه،10،1".

202.

(51)7أ.1،4+،ء).كاول8!،!ه35ان14،ا3ءول35أكه4ولء82،1-44583،".36.

+"ك!فىح"869.1

(61))هأ4ع+.،"ه.6ء63.
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011ح"أ7س!ثهس!34!لأكه3!-،5"3111(أ!،.4لاولص!ءهععس!093+4!ولحء4س!

ولء4،33!"هولول511،3"ولأ،4فىلا"ول!،13اولأ)ءول!هح3!!4+!ح14لاولس!

أ،تس!ع4لاأالاأ3ألما43!ح33ض!ح3!"لماولولس!س!4حأول+أهأع34لاء!4(ول3ول315س!

لماهحلا+س!اولأاس!43لاأ)،أاس!!،03ء.4ول)51ولس!ث!س!ولح4!الاكا،ء4اول)3،،1ش!لا

15اثه؟ولاولأس!!اخعههولس!43حا)ول3،لأولس!4،كهول3!ا)5"ول،4ةكه!!!+ةحء3

س!4لا*4س!3أ!خ!س!ث!ح533حثه55ول4!ولحس!3ه،ولأش!ش!ش!43أ!خح3س!ول)أ!أولع!أ

ولس!!54حا)5س!لا!ض!1031ثهأهولس!75الالالاهول3س!ا43!عأألاس!3ولس!م!3ولأ!5فى

.)4(

!ه!+هث!ولس!4ءأ!،ولح؟!4!ه4لااس!34ءلا1ول153+،،أ5ول3

هأ+أ)ش!!س!عأ!ول3اس!3أ،ثهث!س!7لاس!أ،س!ححس!533حول!4+ه"3س!لا؟س!3حلاا!لأس!ولس!س!

3خأل!!خس!ولس!لا!11!اس!عثه4لأس!إس!ولهولس!ول04!اول!"ا،ةاالاثه4حولعس!4ءس!أأس!

أاس!اس!!(ا!آ34،ولس!!عس!لا4أ.لاا،حس!3أألا*حهس!وللاه0س!3،لا،.34"س!ع3هولولس!ث!

ولء؟3!6س!01س!ثه3احس!31!س!ول!ولأ4ءلا7لاه3س!ولاس!!23ءأ"ح3،0(11،"!؟ء)11،

أ"ولس!4س!لاث!ولهلأ!.ولكهث!هأ*3،)ولألأول3!لاس!اس!أولس!،53ا،+أ!أولحس!لأ!ع!ز

ثها،م!4ياس!أأ5ول!س!3ث!5س!س!أش!)!م5+3لاا!،أهول4.ث!!كاأأول4حءهولولس!:

لاهلماهلاهاالاس!4!33!؟*!3س!4أ"ولس!ء4ا!

س!ا3حمس!334+لا3ح311)5(،ولءألاهس!3لاس!ولأول4ا!س!اأولهء4أ،(س!11ءلا؟ولهول3

مححا75ول3س!4ح،حلمس!ء35!س!3ههول4،ولحس!س!43!33س!س!4لا!رول35أ3؟س!3

،11ولمثه؟هول3!ه)ول!س!؟حأح5،س!ولولس!43؟2)لاأس!04!1هع34لا.أا03ول(

لةلأاول)،ولحس!:5711لا3ثهثهاولس!2أهول1)س!+5ول4حس!4"!،ع!أول3أ4لاس!حاس!اس!4ح

س!313+س!+س!!3اثة3(أ)ح4الا3!أس!ولأأحس!ا3كهس!13،س!ا+س!!ا؟!3!!ا،ص!اس!(31لا

لأأس!3ص!ولا!ول!ولص!!ع؟ثهس!)ههلا3؟لاس!7لاهثالا"أ35أص!2ءاس!هول"عص!4+عس!حأ

ول+هص!ولألاح!...()6حح4ألالأ+أاهأ4لا،س!أ،+هخأا!3ء7ءولول،4لاحلاه،13حفى

340!س!نجس!4ءس!(اص!ح5ء333"5ول4!ولحس!لاثه*375أ34لاء3خ!ولول1،،4ص!3

حش!لماجلهلاس!3كهأس!اثهس!!خأ!3ثهأ)أ،+أ!أس!33لا،3ح5415-5!ولول،3أء4،عح،!أس!ول

،)ول!لماس!ءكا!43،س!ولهولولء!اولءلا!ألا34لاس!ةأ!ول3ألأ!لا!س!هول40ح

،هم،+لااس!كهولس!هوللما3ش!ا5ولولس!ولأ3!ههلاأح!ولس!ث!لاس!443ول3اس!،ح*حا

س!ه6ول،+س!:أ!لاس!ولهلما3!ا؟أش!خ!س!4حس!3ا"حس!ول3(7)لاه311)أ07ولثه

س!+ا+خولس!ول،س!ه،ولءول4ح033،لاهس!!لا*...أص!"س!ول4،ولأ4لاس!اس!3ء؟أءول3

س!!حهلماس!3ولأثةالاص!3!"ش!!ش!3ةس!.31(،)8ح5ولولولولش!ولس!ول!لاأأاأثه3ءش!،4ول13ح

!اص!!!!ولأء!اهط3ثهكهس!اهأ!هس!ول60أثه9لاس!9!ولس!ث!أهك!أ)كهس!س!33أ13+ء4حول

)4(07أ!لا،ثه3أولحولثه*حولس!ءاس!أ*ء(س!34ءح*لأس!34(،حادحأأحس!33فىص!4ولا"،،دءلأ5،4

لأ،م!3،ءةولهـ+غ*ولء4+اههـاول،ء4ك!0-39125ا.8لاولثهأفىوللاه!هالاأ113+هثمثمس!ا،ول+ح*ء5

4.3اء43فىولثهثهاد،53ء(ولس!أس!لا.ء4

)5(أأه+ء4.

)6(أه،4ولعة11الا،م65ا!س!أ4لا"لاثهه31لاءا313408ول3ءولولء+!4!3!اكمس!(430044لاأ

أ+هءهولس!33لاس!!ااءلا،+ثهثهءلأ،م!4ول3الاس!3فىس!34أاثهأح،31!"ا+ءاءولء3(س!"*ولءاولأ7ء!لا

اأول!لاأ3،أ4لاس!"اله*3أاءفىلا!دء!أول53ة34لاح3ءثهأس!4فى)5لاث!؟!3010،4اء3.!س!4لاأ

*ءاهأ4ءلاأ!.4االاص!5!!ا!!ا!3،ولأأ،كهأ+هس!4لا"اأأا4؟أاأهول4حالا.ا!"ول.04!أ7أهم!حح

ه!!ههثه:!.7أولححول"أ..!سآ1،!+لاحس!4فى753أ34لاح3.."أ،ولولاححثه4ولءا)1ث!لأول55ثهألا+

ولاأء!ول4أةهول414.!الا4س!فىي53أثه4ولحكهفىول5:3،سا،30س!5!ءأ؟وللا3لاا+،ولح45ء301+35أفىء5؟

،+1،4لا?ثه(2941-9061)،8،2"هول4ول98.91"ه.771-08.1ح.آ.ع!ثهملا4ء01ط!

ول4،أهـ33ءه"?ءولءاولهولء44ء!أ8،،ءه،ول!!4008،.1ول!ء4!"55115ء

،)،42!أ،أهول"،.2".3.2710!!أفى،1ك!9.

لأ+حمس!ح"حء3"ءلأفى3ءاولأ،ء7لااأ+!ولأ34ة4لاح!"ول،3143ء4لأ+53أثه4لاس!43ثه+13،

س!4لاولةء+9ولهةأة،4لالأمم!ءاكهةءخاءء!ثهاءلا،أأء3.

)7(07أ3+،ء*س!ول4أ+س!+لاحهول5"اخأ)كالاه4-أحلاهثه؟ج.657.0.3

)8()أ"4ء.8+

-94



!ك!أ!*هـ*-!هي!ه!ء!!-ورصطأ!هم!!"*ص! معم!"+ولع!!همة
كهول!م!حمم!ههسا!!ه!كأ!مع!!"*!ور!فه

!!!!ى

ول40،،ط!اخه!ه!مفده!كةيمث!!،ثاع!ءت!امحه
840!مخآله3!ءا!ةلا"!!از!ه6!*ءمت!هالت!ه"لهعك!*

4?ا!38مح!م!!هتء!ه3!"ةاء3!!ولم!عه-6!محهمحه!!قاء!
?!4!ء53!ه!،!ع!)ه53!ع!،ةط!+كهمح!ق!عا+!لح!ا!للضدمحه
ء،804،ء5ءمحا!!،5!ل!!!لا!اء3اع!مح!فلا?

ك!4قثه،،ءكته!ءك!1محه!*4.!هثي!!!قم!8اءآ-اء3
كةءط5،ء5،ول+ء!-*4!!!ةء5!لعمقح!ع!ة،ءتهصكقه!!كح!ءو!

ا!40ءلاأ*،ءء36ءاك!34ء6صهصف!!!مهلهها!8ةء55ء

مةء4*!كه،3!!ها3ء،ء14آاأمحض5ك!ص!ن!هـ*ءها!ه*اكاكل!ا!8ء

،!،،ح!3*محأ!اه4كهكقهء3،01صىعف6!ااعية!ح!،ه8ء4
ولهءمخهكهمح!ء3محهك!أ!ء!ول!ه*!ة!+هكلا*ءما،!8!همحلا!-!!لا!68

لة!!!اله!58*ءاءح4كأ!!اعهقا!لمأ،،!!!*سكاللت!4كه؟اءا
ولءهء،ء"ء3كه4ءة!03!ءة،!34

ف4آحأ4!أءلاه!*ولص!3محا!!لا!4ع!4صهةء+!3ء،!عه-
لا!!كه-!ك!ض!كص!4!عم*"4ولآ!4!.مخ!!!588)كاهمحه5!!-!ة5

!كءا5-3ه!5!حمه!!-ح!وو!ال!*ح!9،!ه4!تهه!ءؤ
ع،!ءكه!!ه?ه(1)-لة3"!ه!*لأ!6!ا،-كاك!*،ع4آ!!كه

8،)4!اء!!ء5+-!!ن!،!مه66!،ح!ال!ولف4ء!محهول16،

!هاهءاك!كا!ولء51!!،!كهءةعك!حه!ه"ا4ء!هءلم-4*كاا!،ا!!

"كأ+ه8أء!!!!!ولأءكه،آ41،5!امح!8!*"!ث!!6!ز،!3،ع!
0ء-ت!!31سعة69ءا-ء!5*هككأه!!!ه!4!أمحه!ء*ءلح!كاه*
ول!اهيغ3محأ)2(4!4،ولهها3ء!آ!ث!3ع!!ا!ت!!م4دمةعةح،5يم،

43+ولح43ء)س!ألا4034أولوله4آولآ4!،618،اتاحعهق،!أمحصصءكمة!كه،لاءأ

وله!!،5*هعما33ء،3ءهول!ول!ه!،43لا8،لامم،حلاهس!ولم!،!محفه،هـ(،ء4

كه،!ء،ث!أفىولأاك!الا،ء!اولة54!لالا.ها!ة*ولء4،!طث!.!ءووا

غة55ولء3ء4ماء،!5ء!ء!!مكة،،ه!،آ4،ءول!!!!ء!-!،5

!5؟43!هأء،5كه!هشكهء41كه8!اول،!ةكط!!ولاء3مح!6!محأ!ء،مح!لا+هـ4،

!5كه?،4ءا،ولهمخأ!-3ء،1،!)كه،ءكهع!ة!كه!ح!8هامخأس!ا!عم!*!،
6ءء!ول)3(ة44!علا*ول!هكأ45ك!ألال!طهمح!ول!4صهص،،كا،5محكه،كل!4

1)ء!ه*غم!ء،أت3!،3!-ء!ء،كأ!ء!هة8عه!*؟كف!."ء4!صه!كا،
!!م!كهء!م13043.!أ!كا5دة!144!46محاك!ه!ه!،،!!كه!

كص،ر9ءكلعم-لاءافى!ةم!،ءكاةلا!كلا!ء-هف!3،

2)،أهلا!ء!!،ء*فى!231ءامحا*عا!!*!كث!ع!ك!48محه:ول!،5ء!4

،!!عضلن!+*:!هأكة!ه)"ظ5+!9-اه3س!رصم-3!1مي!كل!رص!ء-!!ي،
!ة!4!،5!4مح!،?،ء614ءول!م63أهك!ةا!ا.!*!حة،!!.ا!اه

ء*ع!مة،ول!لاع!ه0*.2

3)ولولءول.ء*!4ول،ولع!*51015!،أآء-كلامع!
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س!*أ!3،أثهول3اثه3س!)!،أ5+

أ+3ص!ش!3س!43+15ح

ءح65+س!م6أأا!5ء+!3،أ21.3،

842،0!لأه)اهول043+ولخ

أ+-535،+س!53س!ولاا!

لا9اثهأأش!41ثه+؟"33ث!4س!لا3قه

س!ءءثاألة5لا08

.ثه*1ا35!3أأ3!ه!اولأأ4س!

ح!أاس!،+س!،+س!س!3اث!أأهول119س!

احط34أح+!حلام73ثهأ،

7+س!ش!لأه+س!1016!؟ء+!لأ

3516،+س!4س!ءأول

ثه!3أط15ص!+لأا،ءحهكهلا!7حح

4حكهأمهم01أح؟حكهه!س!3+ح3

55لام)لاأس!4،+!ول4ح3ء4+س!

"أه،ول7+س!هلأس!3س!4كهس!ح5لا33

ء+أم!+ه؟س!اس!س!0344)حاس!3

اح3.3أء!+س!لام3م3!+؟5ألأ

ألا4ء55ا!+!أأثهأ+س!ص!ول

ص!3م،+!7حألاهس!ماع3+لا!ح5

+!4ث!)س!كه135لاهس!45ح

ااس!ولهحمحلام4اول11س!*!!ولح.

أ!3+،ولعولء4،أ!3+ح8،3ع،ولول**وله!أ"ح

ول4ع11ول+هح3علا43ع3+ول3ء3++ءهلا8

ول!لأهولولء+3لملو4+ء7016

حط5أ"حلاهثه*س!4اثاهعس!أم5(،5ء+!ول3ه،ولس!ح4لاء

اح3س!!رس!+"أ؟4ء3!ثه34س!43لاس!5م5ثه03ول،ح+!آثه+حس!.

ح!الال!؟لاأ7أ+اع+آ،م+حس!ح+3،7061أم47ثه)ثه

حهول3لا!+أهكه4س!لأ!،+"أح5553!!ا4لما"ل!ه4س!014!مأ

لا34إالماثهولح+لاء)لملمس!!ء،155!7+س!43ولكمولول(أأءهكهء!

41+لالما!ءلأألاء43لاس!ا.؟+73احص!،"ح!،،،7!ءحلاول

،حس!ءاس!34ص!لاه،+لا+ثه؟!لا+35.ص!!لاس!ا)ل!عولحأ+هس!أ*ولأ

لا؟ح4س!3أص!،،أ5أ!ول!!ص!145+ثهأأ،ش!.

حح*أولأس!513لا،،ءهول4لاأ،لاثهلأه""ثهم

11)+،م40لاء،س!لا!ء4ث!4"،+!ث!5ثه4ص!لا3ك!،4ءءمحس!نص!ول31

لأ++!أس!ء!نجولأ7!+أ!.

ص!ط"لأهءث!ا5أ،ثه55أ3+ء3!ح"4+س!3؟+44ثالا+س!

أ،؟حث!س!4لا4حثهثههول3!4ول+!ع4ول4أ!334،!لأ،+!!3س!ثط

ءحأهك!لاس!4*4ح؟س!3س!34!!3س!33ء7اول3س!4اس!لام3

؟هح9لاس!أ5ول3اثههس!31لاأ5!ولس!!641+،أول،س!"

،ححهول!،5ول،4س!"الا3أس!لا33!أ!ولحس!3اح3ءأ!وللاس!35.

طا4!كا333+4س!لا!ص!ا+كها!3!أ7س!+حا!ص!53كطس!+حس!4ح

7،3خأثهحذثهأولاولول)أناه+س!!ولس!س!أس!33لاش!7353،أه3

ش!531"حثه45+3+الا!اس!"حلاه؟-أوله"اس!3أ!؟س!33لا،4ولأ

اءلا(ولثه؟33لا3ثهاس!أ؟ءأ(س!ك!ء)*لاء34+أ،+كهلا3

اس!اس!،،+3031ألاأ+!7ا3أ+ثه،،اء39لا3أس!أولهه3دس!ا33اول13

+!34كهه+"لاثه3.

ألا3،كه+ول!أأس!4+لاص!5ححولهص!4أهآ3)س!!س!ولألأهاع+

ع!أم3عأاأ!؟،3)كاس!340لمالماا+!،+علا،س!4!3ذ!ولس!،،3ح،

لالاا!لا!اول"س!عص!3ولش!،!ااأعص!413لا5!مول34!أءوللاس!ء3أا

آأ431؟لأ،م+!لاس!!؟!لا،س!57أ*س!+كه!اء+!لماس!.

س!حأص!،"!34+!لاءألااأ+أء35!،أ!س!3،5

ااأ+أح353س!أخ4لا،لأه"،س!!3ذ!7س!3خلمالأولعحه4+هأأ

ث!!عس!34!ه135ءث!14"ه+ولء3،حأخ9لاأالالأالا3س!+،

أ+،ع5!!(س!س!3"!!اس!+ش!+س!13لاح"س!+!+.

ول53خ3)اثهلا4أس!+حس!)س!ح"أثهلاه*ثهس!3،حأ،3ص!+

س!3أول،الاحهلاهمس!+3ء"0،لامس!ولمس!ا304لا،".لأه

3،ولذ!س!3ص!،ح،،++هول!4!ول.ء4!3حص!7ثه4ح

ح!ا)ح!،5،+هولس!،مس!++هء300ثمس!،+،4هثه3*س!،أ!آ؟+س!ا!

!الا،ولحأس!اس!3لا!!3ح3س!1،4أ!*أ+هلما+م4لاح.

،مأس!+أس!"(لاحثهالاح3أس!4.30ص!74أه3الا!ا4،س!ءولس!أأح

اس!اعس!3ا"3!4هلاه!ءأحس!،س!"ء4ولثط13نأعحااس!4لااأأ

لا4لأه"041ناحاح7،أ3+!ثهأ!حأ33"،،0نأنأس!.ح
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ثاس!حهولع013لا3س!433آأ!آحع33لاهس!أول)،ح2!7!إولص!لماغأ+!لألاحول33لأ"،3

س!!،307لأهولءولحهول4الا،ءاءح4الماس!31+لماحول!3!س!4ا،01!شأس!لالأاحاص!.

هع4،ول4أ34س!لاس!ألماولس!أ+هحولس!اس!"ولأا3س!ا،أالااأه!حأ،ثه+93لاولعش!أ3

لاحء7ء4"ول4هولولءش!،3ء3س!4لأص!313130!"37ء3؟هخس!ا)الة66اأاأخءأ

"هولولس!أول،س!ا1أ!س!ولءحء5ولأم3ولخء3،+4لاس!،3س!3ولص!7حلالم35أ+،4لاء

أ!+!ذ5ء034ولح30س!أ3حس!ث!3!آلما،لماحولحس!30"ص!4الالأء5+،3ح7أس!+ولح

،أول431حذهولع+حذهولع3الأ5هول،تلمااأأ")أ!ولأ3ح3أ+آأ+أس!3!3،حص!3

"ولأ)أعص!4افىح7س!ع73هول3أ+حول*4لاس!أاهولولس!"س!لا،ء3"س!س!3عس!ول4لاهلااأ)

ول.لأ،ولاول4لماه!س!4أ،ول3لأ"هول2ءعع7لاه3ح3ع،حاهول3ذهلما3!حهولثه،(ول4س!.3أ

7لاه3ا"أ،،عهولول43!أ؟3ء337هول7،ولا3!"لأ394330،ء33ح4أ5ول+خح3

،1ء)كهس!4ح!اول!3س!4س!74هكهكهس!9343،كهلاء"ءع*ولأ3ا3إح3ءولا؟؟!)ص!،+ح+أ

4ء!ا75فىأ3ح،*اح5أ!أكاأحث!5أ+س!74هول43أس!3حه!كاأس!ولاس!،س!+أ13ث!

"هعس!4لاه7ح43ول*4713،،ح4لاء43اثهلما!+ح4،ولأا+ه!ا!"هولولكاس!لأ+أأأ،س!أ

،أأ،س!اأا!حولحح،لأ5ثا،ءع،ول6!3؟4!س!لا!اس!3حأ!+س!لا43ح3ا!؟ثهولثهحح3؟،ولأ

،عه+هح(س!+ولأا!لماس!أهثه)لاءأ!س!ا3+!أح13،س!4لاثه)م!ح03ولس!مش!!مثاس!

أ+إث!لأأ!مء3ءاس!3ع7أحس!ء4ح))حس!ء!3!"حلأثهول5ألألا)لأثااولثه"ح3+أ3

ول30أح!أم39"ءلماس!3ول*س!ول"ءس!3لام،حولحا3هثه!!ولس!ثهلاحلاولس!4أ))أ!حولحح

ل!+05+55لأفيألأاس!"هلام3،ثه4لاأأ!ح!4س!حس!3س!!7أحع،7س!ح4لاء013لا،

طهولوللاس!3أس!"خألاهأأثه+ه،"لاهم4لالأهولاح3كاأ05،ح+س!74لاهث!.4س!ع4لااأ)

أتمش!ولأس!9لماس!لأل!لمةس!2س!!5ثه34أح9ياح+115"لا+حولح3أس!2لأ!حس!59ءلا7هثا

!!عحح5ثهح5لاثاألا+اش!حك!،11+س!عس!ثهء،أمس!ول!لا،س!3ك7هلما43أس!ع"س!3حأ!لم4س!

حهول،كهأ+ثه+أ)"هحا)ثهول9151+ح)ثهلأ+لاصاءول4لا!4+4!ول!ه،"ح،/حس!

(ث!لام7+حأ+هعس!ا02ء4س!3؟+س!57+.0161



لا4ص!7لماه3لأ،س!د!47ص!ح9لاس!13لماحعس!*"س!ءس!لما!.صأا47!أ3س!34ول!،+!لأ،51،

لما4ح+4لأولاغول،ول،307؟عس!ح!ا،3طءلاعحلما*آأاثا،اس!"الما5!)هحأحلما8

،+!!+!ولأولص!،ح!*عول54س!أ!ولص!لا!ء4"احس!3!ولحس!ص!4)س!ك!لاكه،س!3)س!ول3

س!ولس!13اح5"هأأ،،لآآس!فىس!4!اولأ!أهول4لماولس!ثا3أس!،*ش!4أ!أس!لا!4س!ث!

4أ3س!آ3حولك!4لاا3لماع7أ،أحولس!ولأحأول!حاح3"حلا"اس!3حعح3،أ،أس!ثا،3ص!أ!ولس!لاع

س!4!+!43س!لا،3*ز!س!3أش!س!،!اأه!س!،"هول340لأاس!!ولا4حس!34؟5ولولءلا33!أ

"خهول،!اأ5ول11حول5ححملما3س!4ع!!ولح!طهوللاثه،4هولاا!آأولثه15(

لاس!11لاس!33ح،ص!أفىس!س!333،أل!ول!م!30ولس!س!4لاحم03ولس!ه.ء153ءث!ول4الاأاألمالا

ح5(أ،لم"4ءمح5أاولش!،لا،531ا3!احاعأ)أأح7لاه3لا!3ث!أ،3!"اح3ااس!13ح3،عش!ث!

آثهآس!أس!أ+هولش!ثاس!4أول3س!!4!اأ!33حول4،س!4ألاأولهس!أث!!2ول!؟4لاص!3،+هلأ

307أعس!!وللا،)س!لماعس!هول(ح،الما"!أ53ول،حهول،+س!)ححلأهولس!ولعلأ،

ولع-اس!هلاس!43ح،33ولءح4ألماحأ!،5أء!،307ااحح63!+لأ!،3ء،ولول531"!3

س!)7لماهاأه!4أ7أول3هولس!3،!أأحس!ول"أس!3"!ع!)+ح3ولص!751هولاض!حإ

كاء!حس!4أ7أولس!474"أص!،34حهولأم3*خحه،ولولس!حس!43(أ،ا!أ!!ثاهوللا،14(

75ع،س!،حع5ث!ص!ول3حول*3أا3س!،4لماا!ا!؟هولولح،حطس!لاعلماح3ص!"لماس!س!ع1111س!ول

أ!7،،ح(3س!أ+ثه+ء"30ثهص!33أه+،ح4ولءاح3!5لما7س!!ولص!لا33س!،!لا4!ص!5

ول!اس!3لاس!435حح!3،"حلمس!،ولهاص!)س!ا"لاس!هأولأول!ءلا!3أولس!عول4لا06ولولس!

لأهأح53!ولءس!،ح4لماس!3!"!ا!!!حس!!4ولءأ*(لاهأ"لاأثاثا!ولأ5،لما13س!3

كهس!أ!ولس!لاع3!ع!،أ4ثاس!،!لماس!3،3،ح15لا3حا3"!لا"اس!43ح3"ع175ولحح43س!

ع!!ولححأح5،لماثا)ح33ذكالاس!أ3س!031وللا(حس!+"ح300س!4زهلاأثا3أ!!ولأ51لاثه

س!ولس!5ءا؟ول4الاولكاس!هولولس!كهـأ،5أس!أولى+ه-)1،ألا،آ4لاح3حاهول

،01ولأح+س!ولس!ش!أ،أول،أحههولولحاءأ+أا!أ+ححس!4أولثهء41،ولحزءولولس!،ش!

لازثا4لاح3!"عح3!+،س!ول(عس!حا3ءول"س!!حلما!43ح3،عولءحاس!3......ءأ

س!؟ولمحلما3ح3ثهحس!؟،ء،+أ!3هولس!34!،+0،،0ولث!7هث!،!س!"س!لماعس!لا*آأ31

،ذلماه5لا3!،7ءس!4لماح3حح3،اأس!لماححلما!رس!ول9أءعحول؟هول+س!أول،س!)اأ!حولحس!،

لا4س!7وله3لأثهس!32+أه4حلألا)ء4ولهأولس!ع43أ!أ)+س!س!ولولأ4الاأا4ص!ولس!لما!س!

س!+!حآأحولهحأول!،3ولح!اآأ4خ،أ)ح9لماش!أس!3أس!اثهأ!?ولس!أ4ح!ا(41س!

أ!آ!!"ح،1أول،أ،ص!ا(ء4س!ول40عص!ع،307ولهلأس!ول3س!ح+س!أح،س!أهم7لاهثا

ا)أولألاع،33أس!2،س!ل!!4أس!2لاولح،،س!43!5ح4ألماس!،43حس!ه3أهولولس!حس!55أ!عس!

55لا!14آأ،53آاحأ!أهول،ءلا،!ولس!ول،!،أهول4ح4!اأأ!!أ،أولس!14حول31س!

ولهول3،س!ح4،س!لاأس!ءالاثه35ألا43س!لا7هك!وللماهول3س!7!...2أس!4ش!3،احخ5!3

75ثااأس!13ح3،ول7+ه3أ!م،س!ول!أول43ح!ول30لمحع!!س!3"س!لا3حول!رءول"حمس!لما13

ا!ح،لما*ول33ح4ول4اس!لا،حا15(لماالألاه3حلاس!أحأع"،+هح3-،ح،11ا؟حول"!أ3

(س!4الاولهلأول!لاذس!.أ+ءولأولول3أس!!،307ذ!+س!خ،3اول+!أهء!3ء"4لماح

ءمأ،1)أ،ص!+ه،ء*اول4،أ4ألا!،31ءس!ع،+حاك!ح"+س!س!3لاحع3س!34+*عس!حس!أ

س!حثا،ص!كهـحءس!ااس!ول،س!!هأعس!ولحا331ء61،+!؟حاوللأ4حء5،ول"!ع!أ05+

7!س!س!4لاس!43ح3،لا،عح3وللأه،33!اولحس!3أح3أس!!ولحولم43لماأ3هول،ص!ول

ولولأأ،ح،7س!س!9ولح3ول30(عحكاش!313+س!لما!س!لا!ر5ول5س!عس!لا!:ع5ولم،لا،!ولأ

لا4ء)،"5أ!س!4ح)ا!آحآحلمأ5ول،ء؟أس!+7س!أ11!+حس!،ء13!!

ء5ولأأوللماء1)ص!*س!ول51لا7س!عأس!ءولأءم7هول3ءأولهلا3(س!11!مآححاأ5ولص!(

؟هولولس!أولأس!)اأ!س!ولحس!أهذولهولح3ه؟3ءعس!أس!ا!3!"!اخاح،ولول33لأ4حذ5ول3

+س!ذلاه3)اأ،ولخس!43،3ح)1،ولس!ءأولولس!أ(أول!ش!،7لما+)"ا،ا!أول،+س!ول5ثهأعص!

(عش!3ث!حلما!علماممرص!س!3ء"ولول!!هولأ،!+س!لاعء41،4لما،!4حأأ3!"س!4لما+5ول4س!

)ء4لاص!ا(أهحوللأءلاأ)حا؟أس!ولح5ولثهس!ع7ء3أح5+ه؟س!لاس!3لما*ص!ول"31س!

ث!لاذ4س!لا3لا،لعلماه4لازس!!لاس!ولول)1!أأول!53ءعولس!5ولهلماس!هح3ح،5ش!م،3غ5

كا!!ولس!4حهول3اهأ!أهول)أس!ص!هول!4ول!"ول+،أ4ح4لمالأهأا،ا"لماح!3!

4أ7أ+حز،ولس!3،غ4لماح7هث!س!3،3،ع،؟حولعس!ول*أما3ثا514"،7!س!وليا(ءس!ول31ش!

ححأ،س!"ولول،ء!لما+5+؟!س!س!34ص!+هس!3حلمام3"ص!4لماس!!!!ث!هول714أ+
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"أهولأس!4)،7س!هلأس!9لاس!هول4أس!وللاس!7هثهء3خ4ص!حص!ثهثهءول3ثه.!أول3أ9لاح

أول3،ول!7الاحعأ،+!س!ولولص!ح+لما،ث!لماهس!7لاه3ث!،!س!3س!م3س!ولأس!حاه!،3س!ول

11!ول،أحولولس!(ء!هحءمأح،س!!ولأحأأش!س!ول15لا،ص!3أ+حش!3أ،ش!،س!خ4لاأ،ش!

!+ح!ول154لا3زهول33احح"حا*ولهول7ح434ح473!أ3ولخحءثا3!أس!33ص!أ

4أ!+س!3س!4اء،ء)،ولأحأ(س!:وللاه3ء3حأع7!ولأ"هولذثا5لاثاع،،س!+5ول3

4!ألأ!كه(ولا!ث!(هول)!اأولأء++ص!حلماه34لاولحس!4هأوللمءح4ألاس!كهك!!"فىح!عءإ

لا،ث!أثهس!754،ثط!س!؟هولء+ا*،أ؟حش!،،ح"هلا!لما!،أ،ول4لاس!أا،+!اس!أ(ش!(س!اس!3

لام3حأ،ح+ه3س!4ء)؟هولولس!أولأس!اأء!أءولح05،ولءلا"هس!ل!حهولثهأث!أس!ولاس!،

3ح!كاع4حولأةلاك!"ةح،3ح،!ع،أح)ص!43حول5كاأعس!4أح؟س!!ولاحأأس!:س!3074(3س!

؟++هس!أ+(ص!))!أعولحس!،س!كاهث!س!عأ،74+ه4أاءحول*ة3!حث!حس!42ولص!)س!

حهوللمس!وللماس!ولا*حاءاس!اس!،ولس!س!لما"ا"،اأ(!+ه4هولولش!ح4لاأس!"ولكه4حول1330س!

ش!!س!3س!3،3س!4ول!3،30(ع!"3؟هحلأ!س!خس!*هح)أ(لمام15لما3زلماه33،س!4لماس!،

14،ول4لاس!ح5ول4!ع+50،!ح7515ولأس!7هول3+اس!ولأ!،ش!!س!عش!35أءول7هول3ولس!

س!74ش!ع3س!أ!حول4عس!4لماس!س!4!أولس!3،30أالأ،4103لاس!حهولأعص!س!7ولولس!ول

لا،ءلماولء؟!م5ول"هولعحس!4ولس!ولهك!،!ح4حافى3،ح75)+هأش!س!431س!

،،4ء4ص!لما3ح3،هول3ذهلما33حهول،،3،وللااا!كا5حأ،374هول4ثاح!"5(حس!ا

س!ه535*ولا3س!4)!ههول+س!)ولأءااأ!س!ولس!س!،أس!+،ل!،(اهس!لالا"أس!لا

14"!س!)حع4ححح*هول4ء)ء!35!ولص!34!اأ!ول!ح4ولأس!ك!أ؟أ،3،307س!

ول،6!33!4حلماعلا+30س!3،كهـءحاحا+ء(ح(س!3لماأ!أ+س!عهأعس!.ولهلماثه!57ولثه

أ؟،3754ء3أ3ولء!،أس!حس!!3!؟س!س!ا3لماس!أ3!4!)ع!ح3ولهم،س!393لاحح4ولع

7ثههآم،4احع3أءحح9اولس!(43حس!ع،فىه+س!373أس!س!+س!س!حاألماس!+ح

س!4وللاس!3!!ءك!وللمس!ول3؟!أش!،س!ع4ء)لا)س!3أس!ول3س!4!31!حثااحهمم3ححح(

103!ولء!لأ!ح؟ولس!3،هلماأس!141أ!س!ولءص!لأ3س!ع7أم:57ثاأعحولذ!ح3(ش!4ول3!

ك!ح4*!!لاء3كه!خه!أعءولس!ولأثه،س!3ص!3لأأ3ءح،فى،ول043لاإ؟ح43لااأ)5أه،4س!

ءولأ!4ءأ،ول"ء!ث!4س!ثاس!75!آءلاثاع،س!أص!3،+لاولس!أ"!3هولثه.

س!ا!ء43ولح!أس!ول3أس!ءولء4ء4حهول5!إول18ول)"هس!لماءح+هءولولحس!+س!ول(

لا4ول،2!ول،"اول!ا41،+4!رأآلماص!ول/س!اح31لا4أ3حلما!130+س!4+57س!س!3؟+

اولا3أ*حس!ول،4كهـأ.

أس!أش!ع"34س!1451س!3ححوله"3لأاححس!ا4ح!اح+أس!ولح!غ+س!،حأ،،م!"حا

،3!ول4+!اس!3لاس!03

كلابمير!لأبمير

،5!ءولول60*،ول

ءأ"هحء4!اس!ح،أص!صأ4ح7"ح+ص!(س!ش!27أ!لاك!لأ!وللآك!!كل!س!4!صأ!5!،س!

!+هث!أهس!ول!!أص!+لأ!ولس!أولح!س!ول

ول،91الا3ا!هاملاس!ص!3ءأولص!حاح343!ول4ح3ء1،4لأهصأ4لا7ح33أ،ص!ا!

"أمولأح"!اس!حول،عححس!)اس!ثاء4!الا4،أهول4اأحاحلالأ4ولأولس!عأ(س!ولا

"5ولولحلاع،ء51لما4+!ح.7ش!4أ،3،أحح4ح،هلما3حا43أآحآءعول3إح،آم4أ!ح3

لا4ا3لا3لأاء++س!ولأس!ولس!13)ح3ءعس!3أ!حول3،حا،هولولص!؟4ح43،*س!3

لا!(4أ9لاس!)3؟39أولاس!ا!5"حح3س!4لاهلم3ح*لماح4ح،1ش!4أ(75+هس!لم

اءولولهأ!ا4ول4!هح،+هول434س!لا4حا!ش!عض!،أأح35ولأولء+س!44ح3لا،س!،ءح

3!3+ث!5وله،علأاس!7س!ء3س!4)اس!"ولح!عولعس!4!33ولححصألماهلأ43(لا9لاس!)ا!

3أولفى5أ(؟ءول7ءلاك!ص!)أءولء!ءول(ح،ء!5ول7ءعول!ولأءس!4أهول35س!5

أ،مآ،حع3.،7!اع،(04ولأ!اآاولول،33لأ3أهأءااول3لماح3)ح.

ول!ش!3!ص!،ول"3ء)103،0س!145لاء40!4اول؟،اص!9لاأ03أ!ص!ول1...ء14،

!"عم4111س!،ولأا،ش!4لماص!لأهلما73!ص!2!لأحح9لاح33!اولتا3لمااول4ول3،س!اس!3

7ولح42أول؟+ء4،س!35"س!4)اكاة"4+هولحح4حأ(أث،1)س!س!4!أس!+7س!أ11!ولس!س!
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أس!3!وللاس!33ء344!ولس!4إء13خ3اول!؟ص!،ا،أ+!أأش!3!هحاثه9لاس!)اء3

آ!ءآح،أ5ول+س!ولءول،75لاثاولهلما043+ولش!3اثةلأ+هإم4لا"لاهث!ءول3لأ

!+هس!مس!لا!ص!4!33ولحس!307ء3،ص!313"5+5خمعخص!3أص!س!3074،!س!

أ،"+033،هوللاث!س!3لا!لأه"ث!!ي،ح3،لأ،ك!5م!"3!شأتهس!أس!75اهش!،ول4أ7أ+س!،

اس!ء+أ+هح)ح3عا!ولحح3ح4!أس!3وللاس!،33!+ه7س!3ولحلاكلام"أ"!حإأثاولس!،3ح،

لا4؟أح3أ"++أكه(س!ح43ح7هث!4أح3،س!5،43"7هول03وللمس!3ول4لاس!+لمهلاأ(حس!؟لاأ

ألا"،لأس!س!3ءعإ"لاس!لاس!3،+س!3س!إول(ءلأ!الأ+هولس!ااحلاس!م)؟+ه+س!،س!آا4ش!))ص!

كاهأخثاك!+!ءس!أء4لاس!15لاك!)ح5ءهلا)5س!3أح5لاذ؟حس!لملأ4ح+ءلا3ء+4

كاهأش!3ث!ءول3"لاه3*س!خحلا(س!!نجثةول،3لاحلماولاولا7-اص!ثها)ح4ح16ش!!اأ!ص!+حس!ح،

،!ع4أ7أأص!أ!*3ثه7ءس!4لماس!3!هلاأل!)خء5م5+5،أ،لالأس!ح!+مءمح،أ5++307

ح،+*هولء4ولأ+حفي،أس!4لاحأثاأ،،أ4لاس!30307لأخح،ءح5حلما33س!0،3أص!،ولحول

ءول+06!!أ)اس!أ+)?ول،س!لاهس!3أ+ا+أخأثه7حح4ولثوحول7450بم-ا؟س!لاس!3لما*

س!!مس!5،ص!ل!3س!لمااثه،س!؟أ!3لاءلاانج(الآاولس!4ءثا9لاس!)ك!3أه،،اح1لما،+أش!مء

ش!(س!+مس!))س!)،ءس!م*!س!3،س!3أكا!)ح3ءولأح)حاء3أولس!خمس!،+،أاعأخ4ح

س!*3،+س!،ث!لما،3أ7لاه43ش!3أأ!ح42؟هاء373س!.3س!4+ثهأ+أس!ولأ،3ح،

لا،!،+س!،أ1ح!)ثه4أحأح!هولولء)+،س!ا)أ!س!ولحس!،ح41س!!رخحلاأح3حس!؟لماأس!غ،

53"اش!!ه!اك!ص!أ!13س!اح2،ءءثهحهم4ك!ء4)اس!ا?*)س!ول،ص!حثه5أألااثهأأ5ول

س!س!!س!ش!3340!"ه+ص!!(ث!س!،)ولص!33لمس!ول30حخ!س!4حح3ثهلماس!م3،س!4لاس!7هلا3

س!33أخ03،لا3زهلا33"ء!ثهلمكهولهلاثه(ش!3+أه!3ء!س!ول،لاه،ص!ثههححثه3أهول95لاأ

ثهاس!ول5آم3أ!3أح+،311آس!محأأهولس!أ؟ه++ء5157ول،ش!4لاا!7س!33س!+7س!!3

وللاهثا،لأهلا33حل!لامخثاياثه33أ4لاص!س!31307ول*؟،5ث!4،س!لاعثهس!30"*ش!ءأ

حه،++لا+أ4لاش!ثهولهلألم3ح7أأل!،!،خم5؟هولوله5!عاء،س!ش!13ثه4أ!؟ح

35"لاحلاء!43حول3130حءعأه،+م!ث!خ!،ألا"3،+،ثا15ألاس!ح9حلا7ثالاهالماأ

7،ح3402ه+لأاش!أس!ح5،+ثه+4ش!"(ص!4ول!،هولأ،س!3ش!أ4هولولخ!ول5)س!

حهول+أهثه33+حس!،س!اولهم+!(!أهوللا!هثاء3،ي!لا،س!33ء،،س!؟س!لما!حلا3ح

الاازثهح5ش!ا،ح4لاحلاهول73!لأاه3لألاه(ص!ءهولأثه4خش!عس!)ألاه(4اياول3"أول

ل!لا!،+ص!س!ول،"ه!اء5+ه4لماح7لاه3وللاه73،حل!س!3ح،أأ!اءا+!ول،3ءمخ"ثه3

307أعس!4!ش!ثهلأممس!ح!أهولولخح)أحس!43،لأس!45130ش!آملاولح(!ش!س!ع،ح307

لأثهثهالاس!أ+هلاح4أ،ول!اس!ولش!اس!وللماذ34س!لا3لأ،+ص!ثاش!عه4،1س!،حأأس!أ،+ءش!أء،

؟هول+س!اولأس!))أ!حولحء47س!4ءلماص!3ولهثه!عش!4س!حء33س!ول33إس!511+،

س!ولأء!أحوللاس!،7س!ح4لاس!3اهلا3س!34أولس!ش!3أأش!،أص!أ!ءآحأأهول4لاا!لاأمح

لا9اأ)3ثهلأس!ول،لاحس!،7س!ح4لاح5،لاءلاول!لا،ح!!أحولحص!:س!4+س!كا+أص!،غلما3ث!!

ولس!53130ا؟ولأ،ءول،ءم!8اءحاص!،ولس!ءأمه!!س!5خأهلاه!لاص!158لاأهلا!قي

35"("،ولس!أس!!"،!حأ)اش!س!ة،+أ"ولس!،ول،ول+لاه73لماه43أ3+ه!4لا5لأأر،أ،؟

ول5لا035+ثطح5،3!لا7س!2هآ3!3!!أ5!آاحأس!أء5ول،حول،ص!5074،عء

+س!447+س!ح(ول،ء04،3ءاأ33حولس!أولولس!5307أ!إثه،3أس!40أكه،ء4ءلماول5لما3

3"أ3+هء)س!أ!ش!3س!ول!9لاح،11أولأحولولحأ،،أ!أ،حش!كاأحه+ولس!)ول،س!)أأ!س!ولحص!

هآول!4س!ء4اهول!،3"+س!س!ول13حول430س!7!ولس!33ءأثهأه،لاز!،+،أ5

س!ه+5س!ع7ش!س!،س!"5ول!53س!7!!ح9لاءثا15لا،؟5ولولحلما!أء4ممس!س!أأهول،!أولث!أ

أ)"س!3!اولخحء33!أص!43لاح7هول33س!ص!ول35أس!2ح5ولولس!+هول3"7هولث!عءححلا

75،1أثاحمس!3،3!س!مم15،حولولش!س!،س!ش!3!كهحهول3أس!4ش!!أس!حه3"ولأ03((لاحح

ألا4لأ031ءأ،ءهول،س!وللما،4لماس!ء،أءس!ء3130+س!*ح)ح)س!ول،س!اص!أ،س!!4ءلاول5لما5

ءثاص!أ!37+ه،س!ءول7لأه3+ه7لماه3آ"لاس!3ح3ء،،أ،س!حول7لأهش!حلااا!عأ!،7س!4س!

4،)لااحاس!+هلا3س!03،05ولفىء4ء34307آ،س!آحا،هولا!!5+ولس!لأهاهولأس!4لاس!

ثه()حهول؟لاح7،حح4ولفىح!المش!33،أولكا!ء)،307س!ع75لما3+هلا73!ش!3حكهحعأ4

،س!47،أ،3ء43074ا،ممعح3"4أفىخ33أح7اههول2ءأإح3ألا74ولأ!ح4لماحول5لما3

7لاه3س!3ح3أ7هول3"ء*ء0300ول3ءول)،3ء3"هولحس!4ولس!وللاه73هلا3لم،أ03ول3

لا"3ححء،4ولس!3،30*ءحاحاحولاس!اس!)س!3،،7لاه3+س!،+ول4لاس!حع0142!3س!ع7ء!

عا3ح،3ءولثه(ءحهول4أأأ3+هص!1164ولأأس!++س!اغا)1،حاأش!،ءءولم315أءولحخم3

-لا



3!"س!!ة4لالأهولولهولأس!ثه!لاحول3،س!أأ.12س!4!ا(4430لا4اس!لاه+هحس!ولء4

)!ص!ولولس!اول7لاه3س!،27131ء3س!س!3!أحلاءولع"ء3وله53حأولس!!ث!4!ثه4لاثهعا!

س!اس!0313!حءه،ول،ءلأعس!3ح42االاس!ولاس!333،لا!مولحح43ح!احهول4أوللا،،أ5ول

س!4أ،+!.ااش!ا9لاص!7وله3لازس!!س!23س!ص!343لا،كهه"هع"ولس!الألاء3ولهول7حا!ولأ

أس!حهولأم3أول!ولاص!ح3ءا4ح،1+أث!هء3*لا!حأ3ك!س!ول4لاس!7لاه3ذلما!س!ص!3م!

س!3ص!!أاس!ثه)"لا5حهولء7ا؟!ولس!ثهس!ولس!.ءع،3

مملأبمير*

!5،ولولعول،*40

،أ!3،*س!4.ولولع43،ءاع4.ول"ولع4،ء8!ول!!هع4ع3عولةكهح:

!ثه!أكا)اءلا33لاولس!حس!ول(!أولحس!4وللا3لاا،ول!ول033ولأ7س!+لاثم

14!ثه"!!ولص!ءول!لاأ3ءس!4ء5ول+س!3؟،ول31أحص!33هول،أولعا40لاأ،43!ولثه

س!7513لأ!ه.3ولاثهثه4ثهخ9لاس!اكلهـالماس!4،ك!3!؟ول43اث!عه!كهس!ول5ثهس!ا4أولم35،+خ

س!4)س!لا333!أ7خس!أس!!4اءخش!3!9الماأا033أولث!س!34زلا3،س!س!4اا،!!أ

ثه!ه!ثهول51ح44لااأ)ألما!ماحثهس!3ث!أ("لاس!.53ءممأحأ7س!ولس!،،ولوللاه75!هولثه3لا

لا4اهول!زولح!مس!س!3ش!حح3!حول3.ولس!ا!ش!3!،1،حاأ4أأ41أ+أس!ع4أص!3!لا*

ذلماثاأس!3ولولث!لاا+!ولثا!4س!7ولأ!+س!س!أعس!43اأ،831ول،!لأولس!33،5لا؟اأ،+ح

س!،عه!،ثهحلماولس!أس!ث!ول)ثهثه!خأول4ألما،ألماوللاولس!!،5.ش!أأأ+!ثه!3ثهأااس!لا3ثه،

لاهول3وللاه3أمهولثهثةص!7513!8ولغأ،ألماه"5353س!!غا453لاث!س!ا65+لاث!لااول!ول5

لا9أ33،أ7ح+،لأس!ع،75أص!3أع،هةعس!،س!3!وللماهثه+لاه3س!أهولول5ولثا14ثه57أ3

+أس!ثه3حخ!خس!ح33ذلاأس!3لا،+الاثهث!ول،ول+س!(ول!لألاه"314الاس!3+س!س!أوللالأ!اس!كه

ش!4س!ا!!،ثهأهول3س!4ااس!ولولس!اولءس!4ألماإثهءلاولس!،ح،أذوللما3أس!.لماه*073لاثو

53أهول043،حوللا!،+هولس!4س!3(75أ،+،أأش!لآولس!513ع*!ش!.4س!4)أ"خ3س!3

15لاكهس!ا5لا،+33+!،+الا4+أأ4ش!لا333ء4-أحلا3أس!س!4ث!س!اس!ول7لأهس!3لاولأهمس!

ا؟لاث!،+أس!ه!.س!،!

بميوكلأ**

،5!ولءول،ول0*5

،!!ول

0468

ول!

ء3،،ءلأ4ولحول!43،ولعول!أس!ثاول!"الاثط

ول!لاهولء4ء،ول!433ول3ولولء،535ح

ص!.،كهع!أه،كهعولعءول4عاع،اع4ولللأهول

.ح!.43لا،ع3دولأول0168

ولولاهلا3ال!53وللماءأ!!7س!،+أول!ولأءول!453ولص!ول!أء433ح،1س!عغ،ولحس!

س!4حلى3لاثهاث!س!لاس!حولس!13س!ا3أ!أ+س!أه!3س!4!اأ،!ولوله4ولس!337س!أ:

ش!+4أثهأس!لا3س!4ثه4أس!،3س!3ول943لاأ3لا7!أحولولص!ولأس!ص!3"ول3ءا0س!لما"اس!ثه

ح"!ح3لمأس!+3ة3س!أ!ولس!لا!س!4ل!!3ول4س!لا8!ذ،،ولس!،3س!ك!،س!"أس!"س!3ثهس!ثه،س!أ

11هول+5مثه؟)ء!لاأ4س!4س!ث!"هولولس!ول33أس!4أ!ولأاس!م!ااس!+"س!س!3لا!4ص!

3!مولءحسأ5لاأكه4لاس!ثا!امولثهأه،،الاححعلاثهس!.

ولام!ا3أ7حخس!4!اكهس!3،الا!ولاس!اإس!ا؟ولثهس!،ولأ34!ولس!ول"+أص!3ا!أاح

1،)لا33س!،لاض!3ث!ء5،ولولس!لما!ء5،+ولص!ولحس!ولس!ول،4ح)!الاولس!س!4س!"ا!كا!ول

ا،لاأ،لامحاس!اس!4اهكا!أحس!م75ثاث!س!13أمح!س!لمأ!أهولولس!ض!3)حث!س!3(33171!خص!3،وللا

لأاهثهأ3ح،3ء!ء*ءح))س!ولأس!531!ح.س!3آلا!س!لأس!ظ!!5ول4ثه!ا!ولس!س!3س!أ4س!3



!5!ولولعول،*30

عمأعكا،4ء4عأ،!يلااع7غكهة،.4!ا!كهح!ول!ة

7.س!4،س!،ول!أ)،3

أولهس!!3س!)42ءحء44لالأه"ولهول!أس!3ول،علاس!ثهس!اث!ل!(س!!؟ول4لماوللأه

،ولهول3حالاع،ولهولاآا2س!4أهول3اس!3ه4!عس!3س!4س!ثه3،!،،س!ول،هلاأس!3

357"أولس!س!ثه(ص!7أااس!43لاول!لأهولس!ولأولهحعس!ه!وللاس!ااه!أخكه+!3س!س!4لاأ

لألما)04ء7؟أ،ول(س!الألاأولهللاش!ع15حألا3ااس!4اأ،خأءس!4ألاوللاه3

!3!ول4س!،ولس!ولأءه+103ءس!س!ولول30أعس!+ءأس!ها،+.؟س!7حلأه!لاكهثهلأ،لاه15س!3

!!!ول443لاوللما!لأهس!ولس!4االاءول،س!ا!اولء13اس!3أ!أهولأ"ولص!4أد!س!3003لأ

!.،+ث!3أ3أس!3لمس!س!3ع7أعس!ول!ا4أس!عأ،حهولأس!0340ول!+ولحس!كهس!4!مم!أ!ص!ثه

ا؟لاهحا4لاس!3.س!4اا،+س!س!ولأ4لاحازس!"3ش!س!3+س!أ!لاس!4لاأولهول3ءم،!ا!

ع!س!4س!س!4+!أولءااولعألاهأص!كهحط30س!ثهس!ول4لاأش!ألاص!44ء4!ولثه"س!س!4"1330ص!

ولهلأ4لاءول،س!*،اس!3أهع3أح"أعولس!س!3ول0730أ3أول4،3ولا4ش!ثهأعحول411

حس!3+هأ!37اولهس!4،)*أ!9ا؟لاهأس!4س!لما،س!4س!ول!"س!+لاس!ص!كهحهول،أحولولس!

ص!4ثهول،4س!ا533؟س!ول3س!4س!ح4أولاعلاحأع!"!.،+س!أثهلاهول،ولها!م،حهآ3س!

"س!4أولثهول،30س!عس!4س!313!3،ء4!اس!هولأ،ولولأ!+هاس!4احول3ا،أ+!ض!س!أ

!33أ!،ثهولءس!،س!7!س!+،،اص!4س!340أ!اأأش!"ص!!مس!محأ،هول،4لاس!وللاه3ثه57ول3

س!4+!ع!3!ءحهةولهص!4لاهول3ولس!.!س!لاه)،لاس!أ!3اأاالالاأ!اه،(3؟ش!ولأ!3

04ولح4لا3ءولهث!س!443!ولأولاثهها،!43ول،س!!5لما7س!3ولس!،+س!ول1)آم،أول9ولاأ)لأ

3أهأ"هولهس!عإس!ثهس!37أس!ص!،++ه411إ؟اه.س!م،ثاس!لاه*113073!7هث!أس!3

؟هولولس!اءع،1س!4ول)))س!4ا73!أاه3!41!ولس!ااس!ولهولثه!7هول33حس!لماا!

أس!"ولس!4لاح7هولث!س!7!302أثهص!لأمأص!4س!ولس!43اس!ثه"ص!س!ع23خكهلاأأس!3أحاح3

!!!!ول"أ!س!34!ثهكه!لمااام!4ولح3112س!؟"اه7س!ولأزهول3ولس!ا1س!،+س!+ألأ

.اأولثهأ،41!أهولس!734خأ،اولحول3،+س!7س!ث!3)س!34لاس!)3لأ،!ول(أ!3حأ11مه3أحس!

لا9س!ااهول،ش!34أش!3،حزول،!حهول)"!+س!7،س!وللماهكهلأ!اول3+ه3أحول"عهأمأش!،

ولءع،30،ولط33!س!4!ولع)!(أ!!،ولص!3س!!هولص!لا4لاحأا2ه،ولحه؟ولس!لالاولس!

اس!،احث!أ،ولس!س!إ4س!+آ!ولءحص!414234هءعخثه4لماس!أال!ولس!"س!لا7ءولأ!،س!ول34س!

4ءالا*ا،4لاس!4.الاس!،4430لااأا32اهس!،ول،س!34...،حأ!هول3م3074!")س!3،

.،س!ا)س!ولس!ول41!لماء.س!"3"؟س!ولس!هس!4!لاس!4اس!3ءش!س!33س!34س!س!"س!عس!؟س!!لأ

س!ث!ش!53أول!)زا؟لا"ش!ول4!ص!لاء4!س!!،4،"س!س!4هس!ولأس!ثهالاهه3س!ح.434!س!3)س!

س!هأولألاوللأ!*س!+أ+!س!ولأهول3لأس!!،،3535أح753!لمأفىص!3س!ا3،413خهء!3

،+هءس!ولذس!لا!7،س!+!++هس!.خث!ول315ألا7لماه473!أكهس!س!3ل!س!س!4الاأام4لاا1

س!لا4ولهول3ولهأء!م3حس!7،س!س!!أء3لماءولعأحس!كه3أ،+أول3أس!ع3لاه"3!3ثهلاس!3!

501؟ك!37ءأ،اهول،س!س!+؟3س!أخولس!ولس!ول31ء4،!عأأحش!2س!4ح5!أألا)!أأ5ولث!9لاس!

لاهولثه7!هول73،ءس!)لىلأأس!لأ04ولولس!ع)اهعس!43ولخس!س!ك!ثها،س!ع.ا!7ثهحس!لااممر

س!4!!؟!!اعس!ء5ولأأ+لاس!ولأ!أه))س!3س!أ4س!3هعش!4س!عاس!3ك!لا!؟س!4،2لا"5لأ

ولهول3حأ!ولس!لا3،س!آأ،12ا"لاثااأحس!ولا،س!لا3س!ولس!ولأأس!أولعأه+ش!ء،+س!ولأ4لماس!

"13،،ول!ذحولح53ح43لاس!هولول3ولها،3هاثه!"س!3!ولولول53أ34لاص!3ح؟!33ش!2

4.!3"!!+س!،7حح!3،ول4س!3ة!ولس!لاع،4س!3س!س!3"اس!3*س!ول3!عولحح،ص!"،53س!3

ولحس!أع!36!!ولحس!،لاه"اص!(3ءكاأ،ح"ش!،ا!لاح،3ص!4ح،+3س!ول3س!عأ،ممش!هس!3!3

عأس!ا"3،"س!ع40عزلاأثهاس!س!4لمااس!4لاس!ك!س!كرأ53أأهول3أس!!7،اولس!43لاأاس!لا!

اولهس!اثهس!س!إس!أ!م3ولس!علماس!)ثه،5س!!!33!"4وللماحلا33ل!(س!س!!طلا4ولوللأه

ولهث!أس!3ثهس!أ!ولس!لاع،س!أأ12حهولس!13لأأهل!س!ه+ول،ول4س!،+س!ولث!أ!4حممس!ول3س!3،

مح!س!4لاس!حس!3س!أ!ولص!لاع4"ص!7ع514ولح،أعححولحه+3أ4ش!3!أأ5ول")لاث!لأ

"س!مس!3،ول9لاس!ا!ول،ذ43لاس!حس!35لأ!ولولس!!؟س!كهاهول4اس!س!33313،أ،3ش!ءأ

7!أأ!هثهس!س!34ا!اأس!ل!4ااس!حاالألا4أولثهأولهأحعخ(ولكهم!ص!3لا!3س!ه+ثهس!37أ،!5ول،

امألاول4لاءحا3س!ول7أس!ول*4س!!ثهح303"س!3أأخولحاهاهأع+س!+(4لا،3ول،اس!

-!9-



05لا7س!3ولءلا3!،ح"!أأ!أولص!"3حهول3لاا3،ء4لاأء3كهولأ+أ313ح3،س!35أمءأح33

س!4االاح*3(300إص!!"ثه!!كاس!ثا4ح307أ،"كاهن،317!س!ولأاس!45أح45

ء3!ول41!ول3ش!54أعس!لا!رء4ء34307،م7لاس!3لأ!4ح،س!ءحثههلاك!4،3ولحكهلاأ7!+أ

ول30لم!س!!+حأس!ولولس!ثاأ*41ش!.

حكهد!3س!أ،أس!ا4ألا++ءأء+حص!4،)ولاس!ولء4"ءذص!"اول!ا49201/،3ءالا1س!

حا+4لماأخولس!لهول43لماط!أه43هاح55،س!م0161س!ولا!ولش!ثهأ4حولحس!4س!

حهولث!لأأ!أ(أوله")س!.

كلأكيركيرممل!

!5،ولولعول،*20

01س!صأح"حا!7مءأء4س!!لاك!.3

2.أح.07+لا(أ!3،*ح4ح!اس!!،،س!ا4لا35أول،4+!53لاس!ول!أء33:

311+ك!غول!"304،غ5*ل!س!احا،،ولح...،"س!ثرول!"اولع!ول00004

01*هول3ث!307،ا7لالأ515ولأأس!3!)ط؟!عول"هع4لماح43حااا!)5!*س!ا!3،1س!

4ح754مس!ولثهولء،33ء،،ءس!ول،ء+4لما)!ح؟43!س!4لااس!))س!الالأ،57أ،

حه*ولأ5ح.*لاهثا7ءهول3ثهولث!كهأ3"أ3س!ذ؟هول+ح"3،لماح3+5لا7س!)اس!3

ثه،ث!لا+!مس!س!43ولاس!ا)ح+لماه3!04+ولس!س!3!4!3؟هولولحأ،اأس!ول،أ5وللا

ا)س!3؟هلا!أ،4هولس!34أ!!(خأ43أ،ول!اأأخ9الا،أ+هس!4ح....ك!لاه3الألما!3+57

ول!33أحهولأمش!*!اس!؟ولهش!34أ!4لماس!لاهولفىلأ*3+ه4لااكهحم!هحههولء543!!

ألاه9س!3حم5(!4أ!ولس!43حااا*!أأش!لا؟ح+لاهفى)لألا"هأع5ول،3أ،ول3أ9لاح

ولهلما5الأولس!لما33+ها3،أ!م،5عأه،3!س!3لأاها3!ءحأهول3ح،لمام*"س!3ح،+غح4س!

!3!أأأأس!3اس!3ولهأ!34لاء43لااء3كههول،3ح،أ،!43اس!3"!!+س!،3ولأ7!ول411

ش!م4لاأا،أك!هول4حلما+وله3ولس!!أ،مح4حس!3،75ول334ء،لاحزأ!*3حه*+س!

س!ا)س!!لا3!هلا+!أ+اءول،ول31!57أ3)ح43أ3،ولس!353س!3س!3،3ها"ع43ول4أء،

40لأ،3+لاه3وللما!ا!هول3س!ع،لما!ااحس!30لاحهولكالأولول4ح!ولس!)لاس!!!آ7حلاع،

س!+هولس!لماهول3لأ!هولك!أ!آأمول!3؟حس!س!ول،،ولآ،+أ9لاس!3لأحول!ولول5"!33س!ولإ

لأح"!!خ393،ححءع43حولس!033130لمالاس!أ!حولس!كاهش!أ3،ولحح،أ)3لا

لأأه؟ء!،+س!،لاه،وله؟أء7!مس!)؟!عه،+ص!*ء،أ!3،،،ءلأألمولس!34+هم)!

،+أ!ول!!ح+ح3)ءحس!لم،لماه،،لما+س!ح!4+س!أه،لموللماه3لا،3+35لأ3!!اهأ43ص!

،ح3ول5أ!ولص!!لأ307ء3،+لا!،س!33ء)"ء3أأ+ء4لاحولهلا3ثهآأ03+3ء34!

كا5ولولءأ+ثهأأش!،ح5*؟أس!!+هلما3هولأس!ثاش!أش!3!،؟4حا5اس!كاول5لما7ح11س!5

ش!4أ!3!)حأهولثه4لاحس!ا4أس!أكاأإ!!ولوللاه3*4"ههش!4!س!3،س!14ح5ولألمثهولحس!

لا4حوللاه3"مس!ولهولفىحولأح)احس!"لاهماأكاس!حول،ح!،(+،7!س!43حول30

زلا35،ح4ألاث!أولهولء307لمص!3لأ!ه.333+ألأ4س!لالاهول33+75!4أإولثه4أأح

16أكا!ول،س!،75لا3ح5ولاملآ+3ح3!س!لأأحهمس!س!4ول30،!عهأ!*اس!3!4س!

ا!3!أول!ح3130+حس!4،33،6+كهـلا.33لا!)س!؟3اءلا3ولهول33ص!ولح4،،ول،.

!أح...011

*ولولول03

،أءسأ(3ءمأولك!3أس!457ء+اول3أ.7))07."2079.0.8ذ*ول7أس!!61.)01
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لما44،!ألأه"4اص!،ءول!،03)!لاحأ،آأول!3ولا!3لأء4ش!3،3ول!ع!5،3043،ح،

04ول!ءولح3لما!ذش!3"لا4أس!ءس!114أ+!أأس!،!هولولحلأهآ(س!!5ولولس!

أولأاحاأ!س!ولءح4ألا3حءهولس!5س!37ح3،ولحوللماه.3ءح4أول3اس!"34،ول3حلماس!ة

ول30أس!مس!3س!،اس!حع!،53ة،س!لماه+3،43عأ34،ول9حلماس!353+ه+ش!ولص!،وللمة

ا4!أح،ح،ولحاحولولس!+!أ11خأس!؟هول+س!أولءأااأ!حولحءم5ول4!ح

+414أ،ءولولس!لمخ!4ءس!7لاس!5ولء3130س!*حح)أس!،53!ح،+14(حص!عولم!ء4ح51لا3

3!ا.3،4،ولس!،5!7لاه3لا33،3س!ا42ح!الماه،4ااحع،أس!!أه!لاهش!+أءع4مءألاح!

)،ولولءءهول،4+،ولولأ13خ3*س!3"ح،33+ءول)،لاأوله5)ص!3ل!5لما7س!3+س!لا33

س!3074هع57أولس!س!3،س!ص!3(!،3س!4"!31أحلااأخمس!*س!ول،لا،هلماثهاس!ثه

"،حأه14ة.3!ولآس!"ح،3حهول3)ول3أء!لاس!3073،3أ+اولأفى3،ح5حلأ!،3اأثهثهلا*

05لا7س!عولص!ولحول33ء4م35ولا،ش!!ح31300،3ء4ولحمس!،!لا،!ح3اأياح!ر5اأ

3ا4!عس!ثه3حاحلا3"3!3!!ح،4لااأ31س!لا5ثاءولألا047أم5أه+4لاس!س!ص!لا8

4ح34أث!،حلا+35الا!ولول43ألاألأس!ولأ!!4حوللمثهحكهس!مألمس!م!حول307أحم3ص!3

لام53س!ولأ3س!حهلما3لما313لأ4س!3ح،"هلا37علاثا(ح+"4لأ+!،اس!لا3ولثهلمااأكا)4ص!

أ!7ث!5س!4لا!رلاءح*هلاه313ءس!."ه!أش!3أم4خحاولس!ول1ء7،ملمهـا!ح،3+ء5لمةأ5

لما*3ثهلاا+،ولثه7!ح9لاح73،3س!لا!أس!س!!3حم33ع،أءس!5"ش!3!ولأحولحاح!4ح

7لاه05،لاس!،ح5لاأعأهفىأس!(ح4أاأ!س!+حس!"ولهلا73هلا5حول57لأ*+ص!3ء*"3ك!3

لاهه3أس!ح،حس!"ءحء7!34ءولهولظ)3،،س!ع3ش!3+أ3أ)اثهس!3أ!!ولولأ63لأاثهأ*

حألا7س!م!!،33!1،4حولهح!4أولس!4ع30+7س!آس!،لا!!33ثه43لمالأ!ح3،ح

11؟5ول+س!لاع4لما4لمااح3س!"لماأكه3س!+لا!ولس!ول،س!03س!،4"حلاأ3"س!لمااس!"5لأ

!!"4155ولس!3!"303ولس!4س!!اح340ثه7حح4لاح3اس!54أ3،ح!5س!ول3،4+أ،)س!لماع

لأ!أ+ثهلأهعأس!هش!أح4ولهش!ولس!"أ+553أهول4حز،303!س!34ح5!"بز5!7حح9لاس!؟

3ح،+3ءولأ،س!ء+35"53س!،لا*3هتمأث!+45س!)ح3حول7أهس!م3حلا3ح+س!+أثهلا*

؟كاهكهوللا33ولا*!ول3.3ثهول5هس!3+س!ا،3ح4لااأ1)س!لا3لا،،،مأ5لمهاأ!5لا

4ه،ول!،ولس!س!4"س!33هولولس!،،ح+أثه3أأ!آ3!ول9،3لماا1)3حس!3لاكهء3ول،

س!3343ء،حأ35"ولس!،3ء33*لاحثهه3+!أ!س!4اس!لا3"أثه3أ،س!+أثه53+هحإ

3300س!33أهول3س!،!م3أ7س!5لا،*أس!!!ح3،ح335،!4ح3ءش041نأ31

!4كا4+ه!7أثاخ3حأ+،م3005اش!3نهأا3،43أهعأحأولهثه3ح5*+!ول4س!،ولص!ولأ

ح،ثهلاس!447لا4،حأول5لأإس!لماثهذخ!"ول4أحح4ح5ح+35"س!333اس!لاهم4لااأ)

لاص!ام75!،أش!أثاء04ول+ش!س!لأ،ول35أح(ولس!3س!أ"ش!4هلاأاخا3س!4ألاه"?؟لا11)

7+أهإ+حثهه33ءالاهك!ولمس!7ولس!3!4ح5"*لاءأ)أس!3ء+3ءولا"لا3لاءأ5!لأءالا*

+أ3لايهأ!أس!(لا!س!!43اأحلاس!وللا،!3أح،ولس!خ،3ء4،+خ+3س!ح3ولس!))حلأولس!وللم

أ!ع،خ،ح3!!هحا3ء4،أ"هثهأولص!فىأس!35(،5ول3س!7434أ*لما،ء433ألا)ءث!

4عثهول3"315!اس!ول،.س!،ثهلاس!143،3أ3كه3،+ص!)ألاس!!ر4غ3س!33،،حأ+؟04أ،س!3،

ثهض!3"!)لاح!7،اهعش!أثهس!هعثه)ث!س!4أ13،!"ه!ول305خأ15ألاس!ح؟لااأ)5

47أهء،،ول،حاس!لما3!ءول3،+،آإءأ+!آاحا3ح،س!ح+لا3"هول!3ء)ح7،س!ثا.أغ

لأ،!ولأس!+احول4لا؟لاس!حا3!عأح4ح34أس!3،س!3!ول41!ول43لاأثهاح،05حلا

ثهلما!7حعص!4حس!93حع3س!حول3أهولثهس!3س!5!أه،!حا،ش!ع"إلاهحهولولأ3أء!لااولش!

ولحع!3ءولس!،حولول،!)!س!ع!حز+ثالاهاس!5هول،11ولءأحولولس!أ،أ،+!خألا،س!3،

13+ءحلاهول3أس!ول13،30!أس!اح3لاأ7ثهولأص!احهول+ص!ألا+حول،ث!هس!!4أح،ح

س!3"ا*ش!!س!س!!،،حاأ"ولش!احا!ح،7!3+ه7الاهلما4حول5لما7س!ثهول

س!عحهول+،ولعء4لأ7فىه،ءم?"،اأهول"ح؟ه+ولء7اههوللمش!س!ول7س!35ولهلا13س!

ث!!لماحآهول4لاأح،!4ث!4أأح3وللا3فىلماا،++!3!كهـلا!"3"أس!،ح!!س!س!4ول5؟حس!

د!أ"،ولس!3أحهلماهعححوللاه073لا3حول7لأههول3س!4ذلاهلا!س!7ءحء14+3،30س!

س!)(،ءمأولهءأع،حا3!")ح4أس!(7لاس!آكاأ!!م،أ!!ول؟!3؟أأ+،اس!4لاحا

لما"أ33ح،حح35أء313حول؟ه+ولءلاعزلااا33!أ7س!س!4ولس!حهولهآ،+م*س!ول(لا

)ا!ول!أحولولح)،114ولءح4لاأح،3ءولس!3،ولهول07.3لا3لا3ةش!2ء514لاأص!

4أاأ!س!ولحس!س!ولحس!،أس!!آمثهأعحةأء3اس!هول4لااء7س!ح4ولس!03،لا(ح،آآ!ح،أ5+

+لاه75لاه3س!ول3س!4لاش!35ولثهء5ولول!+4!ولدحول53ح3فى،ولءول!!ول*
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!ه+*د!وللأس!5*1،

لاكهـا"لا3ا!53أ!رلاس!يم+!،،اولولحإح4+!353أس!!وللاس!مس!1،4حم،!ولحس!

4حل!ش!3لا3،!رس!حاس!احولححس!ص!3،ولس!ا5،3ءح3،،،ولس!1،4أ(4++ه4ول7ح33أس!:

4،+أ41ءلا*4ح3ء3ء4113ولأ43أول3لماع7أس!ولولءولاءولص!!،3ءا"س!لما"اس!3

ح"عش!اأحولثا:3!اءولحلما3س!4فى!،عول4حلماع73ز!ح(5خ5س!لم"أح"س!53ح3س!أ

لما!أ4ح"هولول53!؟اء4ح3ث!5+ولحلا33س!،!34ول4س!لماع3:اا!ولهص!س!3ول43س!

ع!3ولححصأهولاك!4ولص!34أمولث!أه4؟ص!لاس!3ول3ح.

أس!لااا*س!حاس!س!ولححس!س!ع،ولاح3ش!3"3؟هولهع!كاحا3ث*حمس!1113لا3ء4313س!

)!أ،!ولهول4ح33+ءأ،3،!ا)حزأه"ح3س!أحح(ولحس!ا5لاءول،آس!1455"5+ولس!لماع

أس!3ش!،أعغء+أأء4ألاءول4،ولأ،+ء44س!لا"ولس!أكاس!أ"!لالاه،ءص!+3ءهخاعح

لا4مهح4ولهإحا!أ)س!ولهول4لا33ءول،حأحول،!س!4ه؟ولولس!ولحع،+*هحص!ا

لاهش!!أ(،1ولهس!!،3"هوله!عاهس!،ح؟حخحمش!+حم4ول3لا34احأول3130حوللاول،

)ام!ولهحءعلا!ء33،4ولحس!"37،أس!"ء!غولأس!ص!4لاه"ح،33ح3!،آ،أء0433ولأ

ا!آاول03أ،ث!ءولعس!لما3ح.

75لما33!حول2ء73لاااعع!اح،7س!3931،4،ح،ول،ث!،ح3لمااه+اس!*!4!لماح،

ول4س!"!3اس!"!33ش!)ء3س!ول"س!عس!لما33س!34ع!ولحء5ولأس!ول"لا3س!!أ

"4عأ!مس!ء،ا،ا+4س!7!ءحاا*س!حس!اس!ولأحس!،53!س!144ولا!3هول5445+،ولءس!،

،وله!س!ح"3ءح"،7،حح4لماس!3؟5ول+!آ!?آ"أهول،ء!ح4ول44خ3أم4ح

ء5ول5)!أ!س!!لا*57)هولأس!3س!،،34أع43س!ول30!آ+ءلا*ح،،3ش!3

ثاهول!53لأاس!3"عش!4،حء33حلماعث!ة"هول!53،ولأ4الماول"+هءهس!لا4413أح،س!

ول!حاس!ولولء4أول،أش!(ء3اس!مم5!حح+0134ذلاهلا33ء4اس!7ححاح03ءح،3أ3+5

4ء34لماء)اص!3أ)تاء4هحولأ+4أث!أ!س!4ولس!ا4لاح،4!لاه،،حمحم53أ3314ص!+ءولأ

ولء4،1أحأكاس!هولءولأ"ولس!ااأ!حولححةأس!ء!؟حس!حح"!ول3ء4ولش!3*س!فى

14!حح5ول"اأعأص!ءحمآح،لاس!3ءح4لماس!3س!4لما،35ألمأ4!أح،س!4ولحأءولولص!س!،

ح،،31أ!ء!ولأأأس!ةأء4لاس!4حول330،ح"431ولهلا753!ولثهأه+ء3حس!لا

حهولءأ!ول3413لاس!ع،ول،زلاهلاه3ثه3،393،"+030لاحهول3ح37حعول30أعس!

"هولولحلا!لاااع!!ش!44لماألاس!،ع15ذولهولع3ح34،+!+أ(حح؟ح3331!ول3

)4!أحء،4اول4أ،4ءلأهولولءأولاء4اا!ص!ولءح.

+س!اس!ح،ح3"ولح!،3،ولأ530"ولألأاس!لا!*+لا33لاا!*ول3(ول5ولولس!3

ع!43607،+ء3،53+أ9الا"ء،أكاة،ول*لا،4"أ45أول3ء!ولس!اس!ولولح*حول"

س!03(أس!ول(4ح).5ول513ح7ول33لاا*!ول4ول41س!"لاأ3لاممحول،ح5ول4لاأ3"!ع)س!

"لاه4ا+!!"3!حإس!ش!ع4ألاح313لاه3!فىألما"!33ول)ءحس!34"لاههإعح13ص!3

،أ!3ولولأس!ك!،ءأزولول3ءا(س!45لا4أح(وللأه4ح+ثه)!مأس!3أح4حس!33*أولأ343س!3

(س!ك!هلا7ص!3ولحلاع3:ولول؟ح!حلاول4اس!لما*3س!ح؟حعح؟ثهس!4زلاه3س!ولهزلما!4س!

3ا+س!آلاأعلما!*،س!عءع3*لا3لااول،ولء!كالأ5+04،أول4ول11س!لما3"،،أعحةس!أ

اءلا44لماح3لاول43ا*لاحس!3أ،حم3،أ!3*لا،،"ثه"4ح!اعء+،محثههول5

"3!ش!34ولس!ص!4الأ"عص!ول4عس!اس!لا3؟حس!ولأول"هلام"333حع3حولس!3ولحولا"!3

س!ح+هلأس!ول(حهول،ولص!س!3ح5ولآأ،ول3حول)،لأهولولس!+!أأ،س!4لااح1)س!

!7س!ح9لاس!ول30أححص!3س!اءأس!!،مهس!)هاء3ول؟لمااأ13اس!4س!5أ35أح+(س!ولول30

س!أ!عس!3ة،ء+1،لأ!ول(ء)ول5لأءول"هلماح"هلا57أ3س!"!ول!س!!)حلا!؟؟،أ،حا

+اولء،أء3!5لما7س!عولس!لماع43س!35307أ!(3س!(اح5ح4"أ(!أولح3.هلما4لا،3س!3

+أولأ3س!43،3ح7ده7أ3ءا)،ح33،0!!س!3،حولالماس!43أ+،3لم9لااأ13ولس!

أه!ء"،ولءأ!33أهء،وللاول35ول!+الما5لأولولح!ولس!اأول3ءوللأولولس!اس!ولع

7ح3،س!ولص!ولأ3،)ح3عس!+57لاش!عحول1،1،ولأ!13ح،31،هاع3هولولأح33لا!"!31

ول*3ح3أدء7س!34ول!"ج3ح5،!+،مء39!فىكاألاأ!!4هم157لأ!ااعالا+93لاأاحولس!أهول3ء3حا

4ءه+لا.3(+ح)5.07!.0"0-9959
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""س**-ءا-؟!:......ط،ة.!.-ء4!نحآخ!،!بخ!ا!ا!،.!ها،ول-!جم!بر.كبم!أ
.:*+.!--!ي!.ى!+!6-!إز-.!ا-

م!*!تيخ!صم!خبثقضك!صص!!ر!.م!!!ثمص!
برصبئم!جمهه!ف!ت!الما.اخيها..مح!هتفك!ولخ!!كاتههعفش.

!لخ!ءجمس"ثخأق!!غ!جمخى!بيمايمقف!!ضبهححكثح!!!،ث!،!!ك!

!نرصضف!!،!غ!كهـضلئ!!ئححم+"ه*"3؟..في"..!..!!.!م!-

خمهك!ء!ثص*!سوخنخ!ء!غخد،.!مدوم!رو!،بم
.؟.ء."....-.ييم.-لم..ء!.-جمب!،،-.::...ءجمكا

نمبئ!كفشأفيكل!كر!لمجلأحمص!.ص.صكبما+!غئء: ..8.3،-....2.ء!،ه!؟!،.**أ؟.2".:\ث!قيظ!!ءح!!ه.،-.-*81

ير.ا:+-"!م!به!ووه*ىصبر!ي!ث!جم!لمج!،.ت!!م!-

هـيز!مةه؟-..3!ح!،+!.0،.ا-ظتء*02..-ةتا.*.،

!نجبما!ت!؟ثي!صرجم!كيكبمانر،*كه+ة،كلثهعلمبر!ير!يثيئ

كئوو!ئص؟ات!.نم*في،!بم!بمدلم396ي!مه!أةلةد؟يصك+ة!ت-!ة!

.!مب*!البمم!ب!!ه*!تييرط!ص!.كأايه!ثماةأ!!!نمعف! ..88!طمص0،082

!ءوليجم!ىصكبمافجم!.ك!ش!!ت*+آ".8ا
.22ء،هـعه!مووم!"ء.!-

.اة.لم،ءس6*!!1لمإ.(*ب"011؟(.7!لمصص؟.

01خ!بزثل!!!!،خضثه!ف!!ينئفي!ئي!به!3!كثم.،ص .....!،-آ-كل!.ثءمج!3

!!.-".!02،

!حغممض!بمضيخ،ئفبخخ!،!ئهأهةيغأبفيضعس-!هء!حخغلم
.،-ء.-01(:اا!.،.،سد./!8..،1؟،-.!،،!

فيضخمر!ثنن!!صقف!ب!!مهـ!م!ئيج!إعهع!ؤمش7!.

اثه!حيس!،ء-لمج!نجكلثي،ئر!يتجمف!نج!!محر8ن!،ة

عأق!هـخمعئ!!كخ!ا.فى:!ه86*،ءهـهق!يرص!ثهس.6--
"-؟.7..هـ؟"دي.،؟؟ظ1-ة.3.ثرس.\.!م!ظيمإبرص*لمات..:لم:ة.لى

كصعبم.فىخع!صمع!حعيولءثمعبه!ءكأدزجس!ا 7!!
6-..ه.2،ص،0؟ةلمة.":ز.ة،..إ!3-"3.صبا01

!م!محعم.ك!نج!ثييخ!ت!ز!اي!:ائح!!فىصهيم!ئحه-

*ء!!حم!خىفي*.!رمحرممما!حم4ض!حههبرء!فسه-لم-ا

ا!!فووجمه!صع.،ع!!ء!كف!!سءعرخض!هس.

!!-يم!ث!حؤءبمتخ!مم!ص!ه!صث.!

ل!بهطصاةى!.ص!،!حمر?حعم!مح!!!!عهـ!ع

!خ!ممثفي-!ض!ص!ممكه!علج!ثأ!ثك!صثاهـح!ء

!رثعلونهامح!!مرلمج!ص!هعحممحئملد-ث!حر!م!

أ+ء33خمع!!"ع4ع!اا3،،عع4لا3،الاث!!مهـ+"ع4أع3
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ا!أمولس!4حأأحح،،ولس!4(17)حه+أم*عس!،1ح،ع7ءلمام،ص!أس!3أه+"أ!3"!3

س!ا43أ3،+!س!!أمأهث!+!+هألا!ءولس!وللاس!ول3!7)5!،أص!ح+!!!"ولس!

4أاه+هأ(!4لماح+ء4أس!3ح،أه+س!34س!لاهع5س!34!عولءس!،4حلأس!ولأ3س!ح،

4اول+ا!س!س!4ء!3"لاهعس!7أ+!ولءأ،4حلاس!33حه!احأ!أ+ه+ا!محثه04ول4أاثا

"+ه!ا!س!3"5ول3!أه)أأخعس!)أ!أص!لاث!ءهلاأك!4لاحأس!3يا)!،ول"(5ه!،+ولء15

ح5أثا،أش!!ش!4س!+ولهحا!حأص!آ4لا4+هولح.+،،+الماثهلما+

ححءأ،)ءص!113ولهلا0943عحول44لاء)س!3ير!53ز34لاح53هولأ!3!أ7خ45!ول5

41وللا"خاط14لاحء4أذ!لأ3ح4لا!خأ3خ3س!ولح**هس!+!؟!13،ح4لاح

ااولولط3!ك!4!س!لما!4اص!!!"3ولحح،ثهأول،س!لأعحوللا4لما"مش!43ح3وليالم5أ!،ش!3

7خأولأأص!ول5ءول!لا!3!ول94الاأا033أولث!ء34ذلماأح5ص!!،"3ول150احمش!ح،+كااح

س!اءلاس!3ثاأألا(أأهولأحلا4خ!مولأاعلا!ا+ء!!حش!أ*!أهول،حس!9لاحاس!فى

ك!ش!أولأأحول3هأولم411ولس!)لاس!3أأولس!34أ+!3أس!4لم+34ثااأس!373؟حلماول

س!،!أ!،أه!س!ء4ااأ"،+ك!س!!5،،5!ولول،اس!س!(33+أ!أ4لماس!ا،بم،لا،هأ!اض!3

6+ه"،هلأولس!3ء3ث!أولهأول3لا!عثاس!ص!أس!،+ه4!ص!حس!33ثهاأيس!3لا!"أهوللم

ألماثه،7إولح:ا"س!أ!آأ4اأ(ولس!4!أس!م*لما!3ذولأح3لما*3لمااول4ولثهس!4لأأ+س!3س!ول

س!،س!3!4أا!اثه،ول،حلاص!!(5+3الألاأس!ي!،53!ص!،3لاولس!،س!!ا!ول34أول4ولأ

وللاأألاول513حأ،+!أأش!.3!!أ!ااحولح3ولوله3لاهول3أأهول3لاس!3،75،+ااأش!

"هلما3"35،خ!س!53،لما3حا3،وللا3لااول!ول43لماأ!3!أ7ح+،لأ3157ح

،حأ!3،هأمس!،!ح!+هلما3ولهول3غ،+هولهول43حلأهأ!أولح!!حخء3؟3!ح3زلاس!،3

،+لاثهلااول*+ثهس!ول3!!"لاالا!ولأثاس!ول)ص!+حولأث!لا3)ص!45خح)!!4اأهولثا4ح

ااس!ولولس!أول،س!ح4ألاح،3لاولس!،ح!ألازول3س!أ،+لاه073لا3"أ!3+ه4+هكارحلما

+هولس!74س!!أهخأ،ألأ+*لاولس!43،5!!!خ4حاس!!ش!؟أ53(لا3س!ا3الماث!لما*!ولول3

أ+4أ4لاك!3حأ-س!334لاث!س!،س!4)س!3س!ول57لأس!ع؟ول135ح3لا!اأ،+س!!35،ص!...!ا

.(27)

مملأ*بمد

*هولثه"لاه7هولثهءهولحاولعح4لاححا05لالأحعول+ححولإ15،5!ولول!،+س!ولش!

لاولص!7س!31؟4،?ا!،+ه!!ولء4أ"15أ(،،+4لماح41ح+7حح!ول3ح،س!لاش!!4!4لأ

3!ء33"هول3"4أاأ،ش!عس!اأ!أس!لا3س!ةأس!4لاحهس!033+ولس!41!لالمء3،ولأ

!5لالأح3ولح+س!ول(،ولأ4ااع!،حول4،13ول3)اس!ء"3ءح+لا3لاالأ+!ولاول!"3أ3

لا!!،+(س!34أ34لاء3س!،س!4"س!أولس!3"هلماع4ش!+ءم4مححس!ثه+،)"س!لما!حلما*

ول53اكه9س!لا،45ولص!اس!05لا3ء7وللأ+س!(+س!!+5،،5ولس!4)ا40"خلاح.

)71(لاهلا475كه+هذذش!4اكالاهش!أح+لاح!،لا!ص!ع،أس!ا4لا5الا+14س!+؟ول4!س!اس!43،س!،333لا

س!!ه!4ح7أ+حس!3+ء0716141!ألأءحثهه"35"س!م،5+اأع!7:عسأحهول3ء،+ء!،عاول

!8+5،،5ول4ءاع،5ء-،أ"ه+35ةك!4ولء،."37.32-لا!اه!ءأأ،ه+س!4!)35ول414أه+،

"!!2لاه+!.9891.

(72)ولا؟س!73ح43ا،!،ع4ح7؟أ+حح!؟75م4ا+ح*لاءهلأ40،أ)كالا"33ء4-أحلاه.3
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وله"!م3ح!(أ!مث!ا،!ث!ولء،س!ا،3،إ"علاس!4!33!؟+،11ا!3ح!+!أ4أولثه3لاا!

13،آح7!)هأع!"ول9!ث!3!4!لاأ5أ!،ش!01،03+ثهولس!43ءأ!حث!ح43ء

+4أول،ءولأ43س!؟5ولولء3ءأح340أ،)ص!3ءعا!(أ5+فى(67).

س!3،لما!ا!،3،"هول3حههءثه414لاحأ،فىهول4حلأ!3اهع3أ3ءا!لا153أ،ش!3

5(51!ولولح3ه،ول3"أ3،لا،41حع3أولأأ،4!أ7ح43"ااهولأ!أ4ولس!ث!س!ول

4أ3حأ،5هولس!74حاولحثه،حء4ااولول!)س!أس!س!33لا!ا)أء7اس!ح4،"3ش!ثا

الأ"*س!.ا3أوله4ح3ول53أ393ءولولح-01619016؟

ح؟أ"ولص!اصأ5،،5ول!ولا!7!أولحلا+ء،ء13س!334أ،،اح3+ه4"أاأ،!*ه4لماس!3

ع،،حه+هولأ4لاس!3ش!عأ403أعاحلااأ69ح73،حح7س!ولأ5س!(لماه4!ولاهول!4ول

،حالأكهـأ+3س!لا"14434حها!ا،أهول11حط3س!،أس!ولولس!0411ولأ7س!ولأ3ح،م3أأ

س!ا،ع،"،س!4الا!،،؟ه"!71،3أه،حأس!33،ولا،أس!ولس!44"،طس!،ولولء1571ة

اح!ا!اس!74س!ولأ3س!حث!حعح؟ح"هزلاهلا35،ح5ولص!اول3ح4ح3أ،3،اش!43لماأاس!

"3أ7أاا!أء!34ول3حا43ولأعح3ول،،أهول3حول53"ش!ح،اولس!ثا:ءاء4،3ثهول3حس!"،س!

3ء"ثا"س!حأ،7س!4ولءا!ع،53حءحوللاه7س!ا!اس!ثاء،هأ،ولاء4أهول73،س!ح7حولأ3س!

هنث!هول4أ"اهء،!*!هول6014،470،ص!+ولولول4هحلماولءولأحول3431،أحاس!3،

أول!لأ،هم3ءح!4أ!43"،1ولحعلاء7!م4لاس!حعس!++هحص!34ولهلأ!ه3)68(ز

لا9!،وللا،1عه،عس!.احاس!،أ،7!لأ3حاهلاس!م4ح7س!ولأس!43ألما+ا7،أثه!"!أ5

لماحول!س!ولا!،5لما!8س!ه!رح4ولهأ،أ43ح3س!أ،5+3ا!،اثأ،ولس!3أحامهس!!أ،ولءوللا

أ!ححأ95"س!لماس!،اح،3ء41س!عءا؟هولاح،!،+أ*،41أ،1(اح4اس!ولء"ول،ح؟لاأ

!،3ولأ!أ،3حهاع40لماس!ءولولأأءلاولص!ءء3*ه3ههول4!ولء،ح"!احلا3حلا3ء

14،31لأا(1ص!ولس!713حولأء3ح34ءاولص!ث!5"ولث!؟،اس!003،(ول،ول3،ح4لاأش!،!أأ

4حع3اخ7س!اس!ولهول!363س!)أ،،لأحولحول،اخس!،47اس!+7لأه!3س!4"!أ!س!،

14!لاأعص!003لا!!3،ا،س!ح4ح43أ،آم3حول،ح3؟لاس!3أأ5ولثهحولأ3حاح43!لما*

"،لأ3ح4ءول4!ع!لا4عح43لا"ع160خولحول5أع43لا!.

سأس!كهث!أ3(30أس!ولكه3هول،ولول!ولةولء3لاءهولأأ3+س!43ءلا7س!ولأ3س!،!3!ءس!

لماء!،+أح4حس!453أ"51+،4ح3،*أا(اح+ألماح*3س!+3حأ!ولش!ح75أس!3ا!

اثمحلاول3ح37أح4اس!ولعه"!،(ح4،ول113ول33حول؟1،س!س!34هول3غول!،،،هلما،س!ثا

س!ا3)ح،1عح3،حاعأحث!،ولل!هول7س!3ولءولحولأ"343ح3+!؟!435!س!لاع033ول(

لا)ح3،احص!431أءع4ءلا)4ول،"لا"اأ4ولحء74+ءأ3ءلأش!ولش!آاحاء41لاولح13

ء!،آ"س!ولس!ا!37اأس!لما3ح+أهلم4!،+!أهول(،)96!ح!!حلا41،لمااس!،ءااس!احء3،

أ!حوللا!س!هلا،+4!4ح414لاحث!4أهول9313066الماح،س!4ح3هولأ+59ع4!+حء

3احاأ!حول3ح*لما،*لاءل!4ح3ألا،353،،أول،*01،0ح3ةولحولهلا3-ش!أ5ولول5ول3

3،لمحع،لاهس!ول3لاص!33"أه!لاهأ!)5س!!لأس!ح3ش!،أعه،لا،،5س!ا3س!7ولأ،أس!ول3

114اس!+-*ولح3ولس!53هأول7حلاول305أس!43الا+هأءآ،5س!3"ولء43لاس!ح3!حول5-

لا)اولح3س!"حولأولع،5*لماس!،س!آ،+س!!أ(ول!،4لاس!ع!"لاس!ولاس!!،(ح4لاك!،3ول4

3!أحوللاحعاح3+س!هأ!لأ...11)07(.

،سأحاء3(44لما3ول،1)لاح+ث!ول4س!ا43!حمءس!53لا!س!!هه4حأ!ء7س!3

3"لاخ13ء.!ر"ول)3أهول4ح3ول35أ3؟لاء3س!ول0161س!أ4ولس!ولهلا3هولا؟أهول3لا

(67)س!اس!،3،3لآحح،حح!كاه++ح33حالة(أ+ه3ءس!7،)!3ول"اأ+ء!هأم،ح5لا3أ+4ء73ء+أأ5ول

س!53*35ءثه4عا!3+؟أحثهلاا(س!ءس!خ400لا،ح9س!لا4ح33،لى.ك!ح،ألاهم!!(5ش!3،35!ا!ش!4ء414

س!ء+34!أء4حلاح3!5ء4حكم3لأأ1،3ح3ه+ءثهح،ح!ا،!لا!ه،،أأ+هش!(،ا3،3!كاأءول!،،ول4لاح

زلا33،حم؟+،43أ075أ،مي!ثه++،؟ء055أ،،.،.66.10

(68))410،ول.."..66

)وكاأ،31ءأ!ح"!3اس!كه،!صا"غهولاهأ4لاحء34،ولأ3ع،.".248-245!!أم3-

،++لا)3أم،+ه)859.

)07(*ولء3384!ه+ول055.....،أ،.3240،اءمأ،ح4حولا)3344!كا!لاح3ا،5ول!أ4حلاالأ

أح"ءول+?(+!!،"ءأ،44لا727+"؟6+ححما)،ااثم



)س!عأ،ح3303؟حوللاا؟!أس!4لاس!1،4أ،لا،31أهولأ"15ء)؟!لأ4ولكه،"س!!434ح3

وله!ة54لماح5ءول3ول!عحس!:س!ا!طأه*لا4حأء33ولس!4ثهس!أولعس!3"ح!4ذ!س!أأآ3

لاأ،اأ3خ5ص!1331خ33!اولاأمح،أاآ:..ا!ول3ء،،أ!3،...3"أ03ولولأ*ص!كه...اءلا3

،4أكه!ول،،اول3لأ4ح4ع39!!عول34أهأع3أء04ولول!،س!ثه!لا"ز،3ول4اءس!4س!

اأ*+اأأ!س!هكاولولس!لاهمإحءولوله؟أول4احا!أس!ءولح4ألما?5وله3?7"حول3،س!

لماهول...3،س!ء(3+اعهكه4ولس!)3لألا!35أس!،ول!اث!حس!94))أولهش!43ح15ألاحس!

الا34)أ7!ءأه،ول!4"اس!55لألاه"س!وللاس!63س!34ااوللاص!أء+ثهس!تس!103لا3اس!لا3ثه

!لاحلما*ولأد!وله*أس!،4د1أعح143أس!حلماول،لما3،أءول،ح41،3حولس!3"ولص!

-اخلاح))س!+س!ولإاة،ع3أس!3!340ءاح9،اه!!ةول3ءاء"(!هعول53ء331074ح!ول*

،)1،أا،جأع!ول3003،!أس!ول(إص!!ولء313أ!ا!333ءولاءألا*4!3ح،3فىص!،

أاا!الأأ؟أش!"533!ثهغلاءا73!عأه،،!3،"34ءاأ313+135،"،04310،لاحح

،الااأاذثه7اهس!،ولزص!4احلا3ءءول،3ول43أء،3اولا3ءاء،ء3ولول003لا3

ث!خها77ةس!3...11(63)،لا!ا3لااس!إس!44لا80حا3،لاس!0،3،5314اه!ولولس!03ول،

خااحالا،)ا!+ولش!4س!717ءولولألا!ا!!ولس!،س!أولااوللاس!"!احس!أهولكاأس!5ولولح

،1)1،)+اش!ء+7س!ع3ولهول3اس!3!لاحم5ول4لماأ"ث!ء44أأث!*لا3لاا،+4ول3*لا،"،أكه

ظ11!ا3.اس!س!4ولص!543ع!ولهأس!3...س!ولس!5ولول،ول4!+4ء*5عحكه3ءولس!+،!لا*

ع+،7،11ع3ءوللاعث!،ح"،ا،،أولص!3،حهول3الا3أح4،ولحعثهولاولأثهأ!س!3؟س!5آمأس!اس!3ثه

ا-.طاأ!ا*لاس!4ههاعثه،ح3!"3ء!!فىس!4لأ8330،"لأه3،اعس!7،ولاح34اأثه

-ا1.،14.11أ+كه4ءلأأءعلا*4ح307،ء!م47ءلماع،حلأ،4حاس!كهحح5لا3كه...311

،اإث111ئةالاس!3أه!لا!7!ء4؟هول3،ءأم94ءافى"ه-ا،ثهول3"حول،أعولاس!33...

ا،لا.أافياس!كه13ثهولث!553اس!35ول1*لا،أع!ح33ءا4ص!!اولا!()64،ححولءع،لا!4س!

11)،لأس!13!لأ+5أ.اس!011س!طل!5لا7س!عولس!ولس!ول1؟،5هول!ولس!،ثها"لاثهس!*15أس!أأس!

شالأاكأ?مهول.اش!كهلا6ول+ثهلم!43ح،ولول4حهلاهع9لاس!حس!3ل!عس!ول،4أول3

1111،*1،1ا)1لأ)افي"لاأك!ك!س!،ول11س!3لاعس!ولس!،ول،ح،3ول3!ولءلاولس!ول"س!3ح"ص!ولس!ولا

)1ات*حا!ا0ا،لا*شا،س!33في،وللا3لا)ول4ولس!.3..ةولهول3أءاول043ولفىءح37ء3أءحس!ول

)11"،خاس!اها،11،ولأ،!6،"أ)لاحس!3أ!)"3ة43ءلا7وله5لا!س!23أءا!ألاوللاهلأ

،11فيءلأأاح3ة1751،?)ية!حث!!حص!4!أحول15ول،"لاا33!ولأ!3407كاس!5ول+س!

،اأاأ!ادولخاشا6خالأ-ا!ثة3ولهلا33خس!ه"ولس!ولء،3ثه*وله3،ءس!أهولثا4لاأثماس!ول

10101)،-،!ا)،011-احا9ساياأثهولح4اس!لا4س!لا3،حس!هر+هأ)أولس!لمث!س!س!ه5أهول4س!

11لالأاخا-اخاا،،.!حا!لأالاىثهلأحه"3ء3!هول4أهول3س!7!ح15س!ألما35"أ"ولأةلاس!4س!أ

اةاا!ا!اا1)،)11؟،،().

مايةشا.(ا)(3حا*اس!لمااثه!،"س!س!أوللا،1س!ع،،حا4لا3ول،،الاس!ول"كهـ4اس!3ملاأ

،12لمأأنجاتلأا(ححلمح53لأثهحاس!ولس!هولأم3ول!ول41لمااص!ااح!!حح،411340لا*

ل!لأاء3اةلأولثهحأأالةفي3خ42اس!ظه!ثهولص!ء7!ح!!عول34أ!لاس!لاعس!4س!3!س!لمأ3ء3

ح+3!لةولححاح!لمةفي3ح3س!ول!ثه!؟!أعص!حول15لاأس!اكاأحءأعأح3خحلاأ!،،خس!ا

44.ط*+س!3م3أس!3!خ5ثة!س!!أحح"،3،احع3،5زلا3أأس!س!9لاص!)9ولس!ثه

س!*3301أه+3أءلة7لأالةاس!43لاأاس!لا!هول(س!،أثهأ!3احس!3س!ولاس!لا!5!33!!ح

ع،هلا!لاحول3ذكالالأكهأس!4لاأه"ولس!3130ثه!أس!وللاس!3أح3م!)أحولهص!13ول5ثه

حه+ولثهول4س!+س!ول13أح4س!آخول3س!ث!...11()11،66س!31حس!عأ،1ول4لاححس!"أح

75أ43أ+ح+لاءهول5)ا+أهز-أءا"لا".س!أ.968-196.ءه

س!سا(أفىأص!4ء3ءأةولح!ا3فىحأ4?،ه؟هلاح"35"لاس!47)ص!مولهول،لأ+س!!!3ول4أ3،ثهولاح4ء

اة!اس!4اولح!ا3ثهلاتلألاص!*3!4،لااا!5أخ3ول!+0110حثه!لاأ؟5أهس!+4لا.احءه+ء1،4افىح.

لااأ4ءول.

ول...ء4!ك!5!!8.،أ،055..93600-368ةولءأ4أ4ء،،س!ءس!113ءاآألا4!فىءمءس!3ءاا

1،0161هوللاة3لاااوللأ+أة33).ولهـ"+ا3584س!لا!ث!4ا!أول!ح4لاأآألا!3،؟ءس!4ء

ا+حا!ءم3+هح5+ءا+لالا!*4لالمهأعد،51151+،ءولفىة،1"!ش!حولأحث!ء-اااء44!ح33!!

خ!الاثهاس!13،ح+ء+50،3ءثملا!ثه،الاث!ول،+5،51ول؟

!ا+17،،(11هولظا!هحأمول03ء+3آ6ءألا.4س!ول135لا7ظاظا،-اس!لاهه3ءاأ+ء+ه++!4ثهاس!ثم

!11له؟+ألة،ء3،س!(51+اهاة11لا
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4ألا!خثاش!3س!ولول!!ع،ثاح7لاه4أ!حأ+س!3حس!!ول43عولس!علا+9ألا11...س!()95:

!أحولأ"ول3+!4ثالاءولاس!أ،عس!!43ح33ش!س!لا!!ه!س!س!4لأحولأء3،ء)3ول1(!ول

ول؟،+س!14س!33ص!7ش!اس!،"5لما13!35!ولأخ3حآ5أثا!لا33أ،لا+س!31خ3

!،553+أس!إولأءوللاه7احاس!04ء!+وللأ7!3أه43س!لاس!ح3ي53أ34لاس!33هول،

4ألا!خ5ثاخول!حه+،ولحأ+*؟3ثاأحس!حلاهه3!ألا،اك!س!حهحش!33أولأهول45س!

5(لما،س!33ء)لا!أ53أ،ش!ث!4!ولأ+أ3،أ،!ألاس!5هحأحس!44،+5ءا:االاولس!س!ص!،ا،!أولح

س!4+لا3لاا،++ثه033+،7س!+لا413ص!3ه!!ولح+!!لاأثه!س!4س!5++ح؟3!ول31ثاس!

03،ولأول4013لاأ13ولء4ثا7س!"أه4"لأ.11.3.(.)06،أثا+أول11!3!لماولص!ولأ!"أ5ول

3خ)،7ض!س!م!"ول،5س!!4هحول+حولإأس!ولأ،اأ3خص!!!"411ء+أول1331ءأاهول

آأ!؟+*3س!3"علاه!س!الاه،ء3س!ح3073ث!أ3،4ءولء،ك!أثه+هس!لا!أ،مأ4اأخ!س!

ش!ا)أ؟!"3+س!ول!!"ث!س!130س!3+هأ4خكاس!3لاءأ،س!ح40!ش!س!لاهس!حولول"هك!أأءاكه

لا!اع!عولحس!04لأأس!+حولس!+ا43حءا7هول،عص!؟أس!؟+!عم!أثاس!ز4)ولخ+ح

ش!3،ح(أ،54لام،س!+!س!!أثه،عش!!خ!،)ح+ءولألما!+أ7س!!لاس!4ثه!لماأ35أأخ43س!

7عأولثاس!4لماأ!53*س!أثاهول،+4ح33134073ءلما4خألما!ثاش!3س!ول

ءهول!ول،أ!؟!لم3لأ!ا3ألاس!إس!4ااأول،حعس!7ولأأهولص!114؟+!!ثاثا4!حلما3

14!3"!!ولءس!ول4ش!س!)!!،ول41لاا1)3"اكههول،ص!334زلاء3،ء4اا!أص!أ!05!!+15

عأ4اولكه)أالا!مس!)3س!513أأص!يا11...3.)61(ءح4ألا31ء553،+أأ+!ألاأس!عس!ء7ع

أءأ،حاح454لاس!حص!73هأ!ثه4لاح43هول(أاس!ثه،أول"هثه3؟أاس!س!4ء؟أآمء3!)ح

!!33!لمحث!س!هس!اح4،،+حس!33ه،ول4الما!خثاث!ش!ش!4)3،؟أح،ولولس!،ولحول،33+ح3،

3أول!؟3!++05ولهس!عأول!3ث!!حأ(ش!يعوله"عءه"،؟ص!خلا،71أ!أس!حول!ا4ح5

لمالاأ5أم،غ43!+أ،اأثاأ!أ(!7س!3هءاح4ص!،أا!أس!3،ص!"هلا3لأ135لا7ح!3س!آول!س!

ع،لا+ث!!ه!!ثهح35"لاش!!س!7م3لاولس!لا!أء43ح3أ،ولأ!أهولوللماث!لمااول!ولس!.،

ح؟ولأ،(33ك!أ!هول34ءلاأولهلا،!33ألأء5ء43+س!43لا،؟ص!3"!!يلاس!ا5،لا!ك!ءع

لا+!،15؟لمااأ،+43لماس!4ا!لما،!ح3ه،ولش!ح؟ه،لما،س!لامص!3ول،ا؟ه!أش!43ء

؟اأول4،3)اس!محا!ول4ء3أ،ولح+س!!،س!ول!3!ولحس!،لا7س!ولأثهس!5لما!أ)اءلما!ثا6(2).

س!م،لما،1!،3،5!اس!3،،س!أ4لا3اولول،1ح*؟ول4س!ا3لا!اس!إولص!!ش!ولس!،5

13خ3أول5،لاعح(أ7ح:س!ا)ءا!3أ3أس!س!ول"عس!+أس!3اأحول3لا!!ا"،عم!أ(ح

!لأأولأأش!خأ!كا)"ءأ!4ول3اس!س!33!"س!ولس!13)ص!3*لاس!4عهلأ!لماولح3أس!أ!

%75اهولأش!س!4!ا3س!ولم35حح3س!ولول،أولأح+!ول(15زلاهلا35لا+ء

س!أهولحء!،!،أ5+3لماعاص!45أآآأحلاا،س!5ء4)اا!حلا3ح،حاح34+!4،حس!،،س!

أهلمأ،4لاح4لماححا3لما!!ه!أ(ش!1،03+ه!ولس!3أ+ه3هيا)س!7ش!)س!"60!اش!*س!!لما

ح!!33!؟!ث!ص!4احهول34س!لا3ولءع+!3س!س!،ااس!ول63+حاحس!34أ+هآ!ولأ،4لا"ئ ألا؟ءس!3533"لما7حإول4الااس!اس!033،وللا!حياهألأاثه!س!34+أأهول4س!ع5؟أ-"ا!-

أ،!)عم3فهس!س!3،5304ءأ?9ألاأث!حأ!!)س!73حولس!أولأخ5ول!ول،ول،،شماس!لمس!

او9)ول+4ء+!م055.،أ،،.4:1480،+هاص!*!(س!،3ثههه،مهس!9لاءءا3لاا+،،4ء+"ول1س!م

محا+؟ول34!الا،!؟هح4س!7س!+أثهع1ولول)كاأ!!"ثهثه3!ثهءلا!*وللا!س!933لاأ،4،"لاأ3س!3س!+

؟3.ولء07،3لا4!3أح+1،حمح+4مءح++لا3يأ،هاأص!(3أح)011

،5)ولء3"أ7عثه4اأ!31س!74ح+أ3ء:13751حا*!43أ41س!ء،(ص!ححا3،1ح4هءلا+ح+،+140

إلاااأ،س!ءأ-4ح033لا5"0".396.

)1،!)هأ4ء+.

)62!!حم3أ7ح4،3اع31ء4+ء7أس!3..!3ههلأأع4ة،35؟ولاا!3!ولأهـ4."799لا899.

!6أ!ء53اس!م3س!+3آ،لاها(+س!،5+الاكهم1153+أ،أس!ء54?لا*5.3+!+الاأثه+3أا31ءخ7أ4ح+،

ء!اا+حهلاء3!+ءولش!ء430اس!973+أاأح+ثمحه+ء3،اءثه!!،"ص!لا*4أ3،اكاا،3؟34حثه9لاح113

،"،55لا43لاح41لاس!كهحيا30ح43!+3ءح9،اش!+5+اض!+ح.لاش!!+*أه+لأ.اححكهاكاماس!+اس!

-!!+،أهس!4ا+لاح+س!3،3"ححلا+3لااء+!+3+،4أ!ا!ا)4حلأس!أولءكط،لاه،لا!ا+ه!4ح3

.عا7*حأاأح7!وااس!ا؟5س!)حش!.3

م!حأثهأ3ء!4حش!4حخ5س!4ء7ولأ3ح4ءلاولهلا753!3+"لاحهولكهلااأس!3!!ءأ4ح+،ء))س!+س!+4،

ول*ء33أ7ح45.!ا14،+ه؟بهولأ04++،4لاح91لاء3ح3أمآ3ح3أ+4أءة(حلا!33لا13ءثه

!44كه،+لا5لاا+،*ث!لا!وله"+ءمء264هلاه33ءاةول+ءض!ثم-11681677اء32ههولماء

الاة4لا)1)7*س!3أ!9اس!:75أم:!553!أع4أ453أ36119!ولأ!،.899.87990
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أ!!هس!ا4حااح4"3حح!!ه!ا""ع4لاح4حولهولس!4لماول3،ول،لأ+الالاه"3حلا*

04،حولءس!3ه،ولس!34ولول3لماا3+،ول4أول!حس!؟ح3"حس!ولأ11س!4ذلاه3ص!ولز5لماع

س!34ءاولول،أ3!لا*أس!3ء6ءولول3ولاول!ولء3،ههول04ولول!ولأءاول53!أعأح

3(أ)ح5511()احس!431ءولهلأاءاه،ول43س!4الاس!3ءهولءش!43اولزلاأ"3أمح؟احلما3

لا*ولء،لماهس!4ا+س!4ع7حولأأهول4اها91،!+أهلاححولالماس!!7!آس!لماعة!،س!ول،4س!3

حهعس!)أ!أهولولءحا!7.3ألأ!ول،ول!34ا؟لماحل!!43،3ءالااس!لا،،،ولخ،خ

س!هول4لاأ3"3!اس!"أه41س!3ه!!+س!ح،4،!لا،أ5هول3،3هلاأ3ث!4ء+ح،حس!ثه

ولهأع34لاء3ولها+(هلا311ول5355،س!3ا3!أأع،ولولأءثهأءألوللما3ألمحح43لا4أح،

ولهلأ4حت!ا!آاص!3أس!4ح3س!فىثه!أ+أ3(س!3ثهإس!!5لا7س!عولحلا33...س!إ

ول4اح4لاس!-3ثا،أول4ا*لاس!س!33ح4أول!433*لماا!"ثاس!31،4عء+4حثاهلا3

س!3خهع4ولحس!4الاهمس!ول4حس!احولمح+أ،+حط"لاه43393حم3حولمحولحولأ"!!

س!ح*هلاحول....حولولهثهء3?،3...511(6).

ولىح3،لا!ح603"ا4*خأ؟اءلاش!ع،اش!7ح!"حولحعأه4هح*ولح،إول4ألاولح

أولمأ!ول!ز،3لأول513ححهولأ،ول!33ولحس!"س!313"ولس!ص!س!54*هوله،407ولك!ص!

4"عاح3اط03،أعءول3،س!أس!3،3س!أأ،!7حول،ممو4،!لاأثاءولحول413ح3

ولأ؟ه34ثهءلاولس!!33حولثهك!4153ح)علاس!!،33!9حس!ولول،33حس!هوللا7حاولس!3ة

4،1ولس!3أأهول4ولأ3ح"هث!س!لا""هعهث!س!4ءص!"3!ث!!!ص!س!3(ء34لأ!أهم3اأأ3ح

آ"ا7!ححاس!ولع63،"أاثا4!ع،أهولولاس!ثا،حولأ،!ه*لا!ول؟

ححلمه*4هس!ول(+!ولس!،3أ!ء!س!هأع4لماح3لاعس!حهاه،ولس!ا،+س!33اس!ص!أ

ش!76ش!ا،(حول6ز+س!ءس!13(أس!3431073لاح43هول،ولهولث!47هول035لااأ!+خ

،ول،7،ء!"ول،!أص!،ول،!!لا؟ه3أ9ءلما.)37(ء3أ+03ألما!،34!3+س!334حول3

حأححألأس!ول3تاع"لاه3ولس!ءاهأولش!73اش!س!عالماحدع4اس!3،مآولحء3*لا!لأس!لما*

س!144""هولأ،!اهول،ء3ء34ح"3هولا؟!3س!43!اولأول1،3،ث!أآ3م+،3لح4أ3ح4

ا!لمأأح3+،4أول3ه"ولا،اس!أ!ع4لماحثهلا،لاه،3!أءول4حأحولع3س!اأ!أ5+

ولول3ول)ول،+س!لالماولح400،لاحهن11أول145،!عولحص!اء"أ!أحلا3س!س!،

"أع+حأ"،اس!ولس!+،،ولأأ-ول35أ43لاء،4هولح!ول!ا-وللا3لااول،ولس!.س!131!

!ا!ش!3!4ول3أ،لماه)هاحأحء4اول4*ول،?الأ*ثهـحأأ37أس!9اس!ثازءاأث!س!ا!

ا!33هول"لاهع4!اولاس!اس!س!ا3073أ34ولس!ثه4حء!!33!"حول!33ولحس!ه،ول"عأ5

س!ا؟أهولء34،؟اأ!)اس!ع+حعول!مح3أص!!ح"لماه!أكا+س!4،حلاأس!3ا!

أءلأا!ولا،?ءول،3401؟ا)أاأش!أء4.اهأولأههولها؟ول؟أول،حا!ول33ول(3ه،ولء54

5وله7ح3ولءول33"حأه؟حس!+أ،34زس!ح3أعهول93س!لا"3أ!ح،أس!ا3الماول!أ؟ول4!ت

ا3ءلا!ا"أس!ولح"!خس!ذأس!11ولالأ!!ول4اس!وللأهحول"لماهع"5وللأ315

ح"!ول!ءماس!لماع"4لأأأ"ء+أولس!"اث!س!ك!5لما7س!عولحولع43ح51413307،حاحفى

ح!هأه14أ3ءول4!رلالا!س!ع،3+أولأكهس!4343ح307)711ح3أء!،33!"ح،5س!ول

علاءا4أفىأ+344)أ"ولس!+أهع!"أ!33س!"ولأه"ول4ث!ول+)ولول4ول3لأولولحاس!لا3

ولأول!3،لاولس!ولأحول3لأح3أص!شس!ول،3،حا33حوللأ5لأ9عحول،ول4)31!11س!ثا،

3"أ3هولأولس!33لما،أ!"43لا4،حالأه"!،"4153س!ولعولءاأ!م34إولولالا3لأ4ح

غعلمثه*3!ول3،043،ع،ح04ولت3ء!4ول،"ز،!لا4احس!4ح،11،،أ"أت!ه+ولح51لأ

س!أ؟5ولولءةولءأ11أ!حولحس!4ولأ3?هول373ءس!حول*،حولهلا3...11(85).

،+ولولحح5953!أمس!"هلا3ثا!ه34!4ءلااس!3لااول!أث!ولولس!14س!ع

س!4ول4ول4!لما،!هء!ء4لأس!ولأ3س!:"الاولأأ6مح"343!4حلا!توللا،عح43ولأ،

)55()أهء4.ول

)36()أه4.!ع

)37(.ول!أ+أ*ء+لا،ول3!4...".،أ،.31.0.00

)58(07أم4،+ح+ولءهك!015ا؟لاهح!أز-أح.،ولأه
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أ؟هأ!ش!711(03)ز6أحولا"لاثهول+س!!34ول4س!4لا،ول1،،س!4ح+هأع43لماء033ول،

أء3!لأخ3لأالا؟ول!،13!413،3،9عأء33،7)اس!3ول3ولولأ،37!ءكاول411(+ه)س!

4"لم35ول3اء"ه!اس!الا،1)ألاك!س!ول+ه،ط...113ء3إ+حلاها13*حخءولص!+3اول4ول

4أإ+ه*(40،ءص!4لاهولفى،س!4ول130،علاهءأ،ع،ولءولحا94الاأاعلاءا!أ،آأ،س!،

س!*5ولس!3اولل!+!3هول74س!ولول3!مأس!33ءا"س!5+5أ3!ول،!س!فى+ص!حس!3،س!

س!كاطولس!س!ا)س!أمح...511(1).

أ!7فى4!خ13ا!333،ثهأول!،4لما"أه،ا3ءء؟هثهس!73هول،خس!13س!3ولأكهء3ءول

لا!ح"س!33،حلأ!اا"ء4س!ء4!اأء3أ3!مأ(حهول!س!ولس!ا!!س!ا"!"حش!س!4ح"!!أ

،س!3،لا،41.حاحح631!حأ+ولس!ولأ4لا،،ألا!4ألما؟،3أ!"عول05،،لاحاولهول4حلا

!أثه))لما؟وللأح++هس!ولحس!3!!"اس!73هأ!393ءلا-8تاءشخولس!،ثهحا،3خ3

!53أأ4لما،ول31ولا،(ول؟ول4ءول3.1ءكهء3،ولأولأ33،حكه،س!!لا135

)اولص!4،33!؟وللا!3اثه!أولء!س!،?لا!ا3اولس!أ4س!3وللاه7ص!)اس!3ولس!3لاس!!43لاأ

لاس!اع3هاولس!37،5لماولح31أع"3ح3لاااحولحس!3أ+هثاس!534+أ34لاس!.3

أول3+أ،ه!غثهول+س!أ،!س!ولاس!س!44ا!ول4لاس!130،3،ولاس!ك!5لما7س!3+ح*س!ول،

5115ول4ول5،4أ4!،ءس!13!ا+حولءول31لام7،أ3أححهول3س!أ)4!

ا.ول4،4330+س!لما3+،عم؟أ،3.ء33ء41443علاولء)س!أس!13!ا!"س!أولص!"ش!!س!ول،ء

يلا3،أس!س!4ي"س!4س!س!ا1.3حء143لمع39أ+"531!ولأح9لاالأ،وللماه3"س!ع*س!314س!

س!4س!!!!!34س!)3ول!3!س!34اس!ول!أ43ح"اأ،511"4س!ول5،،5.ح+،ولثاهول

43أ!ش!3ح-140ول41أولأمحء7+أ(ه+4أ19هولأ،44لاس!،س!حهول+س!،ولأاء5+؟5أأ

س!أ*ول41لأ3حح،س!،س!،،"أس!3(25)ةء،"حص!)ه!كالماءأح11ء3ولآأ!4!ح33،ح419

ح+أس!"3!"ولس!ا)7لأه9ز4!+153ولأ"لا7س!مءألا3أع4!لا4لاح!أ!ح)57(.

لاكااس!اس!3"اتم+اح"4اص!3حهول3!أول3ء!،4!!ح5ول3-ولهول3س!4س!ء،أس!اح،،3س!

3هلا53أحولح5+"عحول4عس!،س!4ولا،ل!3حعءا73!أ!3*5أ،ثهمعح)أ!أس!لا*س!،

"اهأاأ4ول3ء3ء01104،ولولث!ء4ول3اس!ول3أ4+ح37حولأأهول"هلا3اح"53؟اغ+ء

ولهأع34لاء.

!لماه!اح5س!ع"3هول3!)6،3!*0110ول3س!افى7هاع34ولح3ه،ولش!إ،ح"!3كه،3

س!4الماس!!"!"هس!علأ،"11:3حولس!ح،؟"ولس!ح،31أول3309+أأ؟أس!!ول*

وللا3كهلااول،ولثا،ول5ول+ك!ث!ولس!353ل!3حول4!أول93لاأ"!أ!أس!"ول،لا*4"أثا4لاأ

س!،ث!!ولحأء++س!ولس!ول،حثهأا!س!ول(س!4)اس!ولأه3حوللماكه3ولاول4ول...11(3أح)(45)

س!30"س!3،خ3لاح3الاحء43أ+*لالأ!ا713ولها4ث!ححع3ههولا؟34ص!53لامس!ص!4،س!

()55)هأ4ع!..4لاهس!2زلاهمكه!47اول11433435أ،!+4لاكأأه.

)51(،.+ء140)س!3،1ءا4ح0،31،حلاس!4!،43"+!3لا،)لاكا!،9131ألا4ش!ح!اه+اء3+هثمش!مآ3ح

ا!3"ح!+!أش!ح!4!44فىألاهح.لاءه؟13ح+أح!حأولح!ش!ول+س!س!(!44لا03أس!ه3؟5ح.0161

)52(ااس!31+أثه(3ءحءلا؟س!ا(ءح3،إءاح334"حأ3ح)3م!فىء4+4اأح+38س!4اص!ححاس!43!5س!،كه

لا3أه"3+عا)أ،لأ)حمث!اع3ء*لاكهس!33لاح"ء،آثهس!كه5ء433130")ثهس!+أح"ثةااح+س!س!13+ه4س!3

يلاهأم393ءلاه،ول9+أس!،،ألا4لااهلافىهأ(33ء)3+!+0،،0،ء3ءاا+هأإه+ش!37لا!ل3ء3ثمح3

ء+لااءلا!+هس!3،اء)،253س!3،1+أ+534حألا+ءأ؟4ح4343.3،،

)33(ءح4،11ز+أ؟!3"اس!آء،لايلا33أ4،ول4لاس!!أ!ح،أ،3،5س!3أخءوللا4لاحملمهح33ه3+ولااأخ

لا4ح3+ه!3"4،حلاء3؟بم3ااثهز4اع!أ؟3وللاول.،؟0314أ!*015لا3"لاعولء570514ءولثهولحس!

لا4أ،ح3،حس!4الاثه؟!ولثهمأ+أ+4!ا؟3(3أ،آألاه93لاس!اا+لاح331"!ثه،س!16)الاس!ما؟ح

+الاهأحآح3!أ9+لا،ألا،3!لاول،+ث!3أ+ا4أأأ3حس!3"3413اع4أحأ"+هأ!+مس!"ح؟4هول3س!.حس!1،م،

+لا"حآحأح!"43ا+س!(+ح"ح*،،4ش!3لال!34ول74أأم!3(ء،!63؟حس!634ا+3(لأ+س!13،ح3،حهم34ء؟

حاحة3451+أأ4حلاءاهءمولأس!3ءول7لأهخأثمء53+أ93لاعكه!هاثهءلا"+أهحملهلاح+أ+حولح

05ءلا،لا10+5لا3اح3هأ،أمولس!ظلال4أ*لاع+ش!،حأ،+ا33ا؟،+حح1.)30411+أ!أح+)هأم4؟لاح

ش!!!اس!+س!ولأ.7أهم:3)133لألاأ،حهولء1،4حالمس!3(أ!ا.ولاولأ45غ3ع4س!3ولأهـأ36ء3

س!،3!ول!،3ء3،أ!3ءكه1لا+م4لاأس!،!اولولهأس!م،ح4هحلا+ء+اثه،3،107.!3لأ-959ة+5لاكه

4030ءمألالا+03س!اح(8خ،)!م!،(+أا+أهز-أء5*1ةع+ا،3ء3،لاس!337.+هأ7!حح4لااح4ءلاظ

4أآ3!أ!+حح5س!1504+ألاالاهث!أأظعا:1175أ.+أولااا"لةفى،لةلاع...055اءه"..436.43400-

)54()أه4ع.ول

2--لا



ولص!،س!مآحس!ا3حول7لأهش!3ء1،4عء،53لا،1لاهح43حع34ولححس!33هول،

ا"أ،اول،+ش!أ3لاعا،3!"ص!4أول،7!ا،ولح+ح4لما3اولول!أس!لأ+ث!ول4اعس!ولس!4016

55ول43أ7ءم3س!3ا!ع3هول3:عس!ول5لما7ءااءولحول!4س!3ح"!األااأ!أهول3!ول

،4016"هخكهحولأ،"،هول4ح*لا،ص!4،حولص!.7016!ولء4ول3ء414أول7?،س!+415ول

لا34ول!،)ول6"لا*خ43ولول310+،4)س!3ءهولأ33،أص!لا3"هش!س!ول3لا3!"اأ43س!

1016،)48(س!4ول،ولس!44ح،1+!!3حس!لا!53غ43لا3لاا14ول"لاه43ءول4ول4ء3

ش!3،"4!عاهولس!434!أ،،لماح43ح3؟،!أول!!4ص!4ح3احاأ!3330ح311حول

ش!47أءأ!،+،!س!هحأحء4!اولس!،ول413لا3!"أأ43ح،7016حاح(3أ"س!ول)ح

3504أح3ت53أ34لاح4الا4ح7أس!أ!!ا7ء؟ءأااس!لماه73أخ3ح4ح3عس!ا!،أهول3

آ!3ولح5-5115ول!ولس!3.

ا!س!ول4لماس!وللاه3لأ!أ+3+ه3!ه135ءعلماس!7اس!أس!،*حس!4ءحلمء354ح+أ9حس!

)ح(1!س!5لاعا!4لماء115هول*هعة43لاء،43ح33س!س!فىنعس!+حول7،1!+لم

33!33!ا)أأ!ول4لاأهولءولأعول317لا37حلاولس!ا114،*،0161ولهول3!لأه+3

43"ء3،ولهحولول،أ*43*ءء4!3وله"س!ع5حس!443س!س!33لا،3ول!(الا*"ولح4

عس!ا،س!حلا؟س!3ص!*ءأ؟6403"،ولأول،7،ء)2أ!ول،0161أءلا!4اءلاء)51"

ح5+آأ!ولس!،ه"،3ء*ولس!+41لمااأ1،!حش!4!ح*لا!ء4ول!ول4ح3ص!4)!!35!ء

"5لما3!محأ)أ،س!3حاء!33*!!4ح073!أ43لاس!5حول33!ولحس!:11*5لما3!3+57

لا5177هولأأحع3أ"أ!م+ههع4حلما3ء1414أ؟!+)س!اس!(اس!!4س!157عس!

لا!+4ح،ء33،ء4+س!لم!ءلا!اح!ع،؟حس!))ص!الما؟الالما،751!أ*+هحس!3...(ا!ا)ح

لألا،3"لاولز!س!4+ول"ولأ7،3أهعا!فى34(أ7هحع3ح3!أس!أ(43303لا4أحلم"!لأ3

4(اس!!،03)ءوللاهول3اول4يا3+هعالا!3ح"ءفىهحلاحهول!ولول4حع+س!)س!لما3

7،3ص!ولع.ح+هولص!ولهول373ه+343أ،"آ!ولح"س!ولح+،4أمول4لاس!5لأ4لاءلا+3

(+س!33،0لأحش!53"3خ3اء3!حكه4حولء35430لاهلاحأ!3حولههأش!ثه+!3حس!...أ)ك!

لا؟حعأه7حول،،لاه،6+ه،حلا،آه!اكاة!،1،3،حولس!.،ول..ولهول3لا،35ث!وللا

أ!351أعس!4(فىحول!أهولحعلا!!754،لا!ي!ك!س!س!3ااس!أثهس!*أ4حلماوللاه3آ4أ03ول3

4ح!3؟هولولحأ+،4أخ"ح؟،+هأحولوللاه3+ه،ش!،،3!ا؟،،ع!4اس!3ول5لما7س!ا)س!3

4خاح!أ!!أهول43لاء)ح41ح،16أ!م*ول5لما3!"!ههأ!ءش!3...9411().

د!ولس!حمآ1)،3،،أ3،آحلما5ولح3(!ش!ولخ134س!،،ول(،ول+أ7حلألا4ح3؟،لما4ح3

لا!أ53أ!س!01103ول!ولح93لماا4لماولأ7،ءولس!4ثه753أ34لاس!93ولأ3لاألأحولااس!

4،عهولاءولحول41ح)حلاعثامم4أ3حثهس!7حلما+ح،41س!ولأ،5ول،حلماول03ولحأ

ولز3أ3،أمأ.9لا4،وللآولكهـ.اثه!36ثالاس!4!أ)ث!3مم!ح،ول)ألملما،13خ3ح+هأ+!أمس!ول

س!ح3أ!7،ول4لاأهول:11ءزس!+04لمال!،51أ؟+حالا؟5)احكاس!74،أهعس!س!513ا!

003،3ولس!3ء4لأءمإهولزثهخ،ثهس!9!)اس!عأ،س!ه"س!ش!،!3!"34ءح+ا!3؟أ،س!س!ول

،3ثهس!لا3لأ،،حااءث!لا،،هلما3،؟لااأأ2س!وللماس!+س!لامض!عءول،3،ثه31أ!مح12ءأ

.س!++حأأأحس!++هحأا3لا34لآوله?فى4ألا.!!أاثهخا!عكمأهأ!3(لا!لا7ثه35أعس!)ااح31ءهاس!أ+

س!4،هلاأ!كاهول+س!4ءممحأ،ه+.ءسأ+س!3"أح!7أ3أم!4خلأأاس!9لاس!زح7لاه3حولس!ك!ح3أألأدس!3،ء،س!.

11ءه3+هحأ+أا+ثها"هعاحاء425+لأا"!9016ا،0،1،113؟أ

س!ءااحاءاا3ح-،-،ا!اس!لاءلا+اءمآء9لاححا4+هلاءذلا3"اأ،3ألا(س!44ح5الاالأ؟5س!أ+ء

هح34لاح.3*ح3لاا1لأالاأ-+خ+س!31ء11أ+3،؟!!،س!لمام14لا+"؟زهس!،4ح35ءأ3ثهء4ح5ول31ء

ح!أ"+!،االمه+ثه+5احس!)3ثم+ثه+)لا،لا*6اع34،+،؟افىء،،حح955!س!لا!

(48)7ولح!ل!مماح،4.3،6\+اثهس!ثه،3ءهولول،ع33"ع.31!33ولء،!ول4ء"،5،،5ول!ول

ص!ول5أءكاأولء"،س!ة!"،عء"،حءول،وللا،،ه*ه،34لا+ألأءم3أالا3!ث!ح.87913"0291"?ا

لا5!!!7ح،أ،+ء+!++ه)ح73+ح5،لأه4ح!اعأ!ه!لاأ،63"م4ح3لاا+لا+أعاول-ك!+ثهلاأول

317*حولأ،+س!++هس!وللا!خس!3ع)3+*لاس!!كا!ه7+ء3،لأه4شاالةس!،مهحلااث!لاهح43ح338ولحح

لا344،ولاص!+!!3س!4لا3+!،الا+لاولح034ءا

)94(4!33!ه!ولع...055أء"3310.04ةس!13،ءاعله3!3+"أ)ثهلاثهأه"ولء4ءأثه4لا2

ا!0161.7لاهول403!هء!ألا3فى+هح)ح،*ح،غأ+أ2م6اس!ا(133*س!/1،أس!4لمهاء5+هه،م4لاكأ51

ولحأ!ول7)لا!5الا+414ء+؟ولااحالةاثة+ا-اس!4اححاخااشالا.ءل
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:ااااهول"عس!ول4آ534!س!هلاحعأحلأا1(14)لاهااح،اس!ح5531!14*55!44ولأ

ألأحا1،هولء+حه!ح:!اءاك!!3ول34ءأ!ولص!لما113،آ?آأأ5ولولس!هم"م...11(42)،

11حء5!33،!حس!34ك!حمول44أ+3ح1،3،ح"4!أ،س!04ول"57س!7،3ز!س!3،س!

ء!أ)؟ها"الا310حاولهولص!4،لأحأ،س!4أولولس!43س!حس!ا"ولس!ه3أس!آ!أ،ح+هخول

3وله3ح3حألأح11...)43(لاه!س!حس!53ولس!اثالا4،ول!33!علا!أهول:...ا"ذس!41

لا3"هاأءس!3!5"ولول؟اس!ولس!ول،4الأ75لمااأه3؟أءول"س!ول3س!3،س!4"س!13عس!

حح3ا!أول4!لاحزءوللأأه3،ولحلاولس!لأاحهثاس!4الا"لاأ33ع!أ،ولهممس!ول5س!عءس!

45+!ععلاح+!أء3س!لا؟!)ولس!آش!34ح4لاح!354!هء4س!ح43!ولح!5ولأ13....

(44،)حح4لاأ35"ول7ص!أول4س!ولأ،؟احولس!ول41لا!حا3!لماأ53أأخ01403*!+ء3

،وله؟أ+ح؟ص!!لاأس!ولح!33!ح3!4+هأح95لما5ء.14ءهولهاس!،أ*س!س!4ا!

ول4أأثهس!+ه4ءاح3لاه*ولس!3س!ع"3030س!4!"لاحث!أوللأس!43+ء"ه"لماهع7س!!31

ولحأ،4حلاالماح33اس!70ء!أأهولأ،ولس!3ثالاءهولءولولحس!م3ء"س!+،عح،س!+ا*

7،س!ح،)ح"!ولحاح3ءاأس!134ول؟أء3س!لا!154ول6لمااءا)،ولء!!!ء4)41ولأ4أخ

!،أح7ء4هأع4لااأ"+اأ"لماس!14؟هولولس!س!+ءأول4حس!ولء،س!اس!43س!*لما5،لأ3.

احح431أول3أ4ولس!،31ول؟)أءول53!حأأص!"،3احثهش!ولس!ول،)س!5!عول7124أ،3!

ثااهاءاأ،4س!114ولول336!ء4!لما33ا،أ!ول،ح41،ح3أء!لا."37ول11لأ،

حهولك!أء)اء!3!3،،حهول،41لاأه""س!؟س!ولض!أمءأ!ول4ء4!3ء5ولأم!ولحء

أ11اولأ،أش!حأح4لاح3ث!حع!ه"3310آلاس!3ول،،هذلاهلاع3آأ94)س!3إح(حش!3

*لما،حأول!)43("-لاه!ألا)أ40!،ولالماس!3وللاولء75س!لأ4لما3اول14وللماول

!حز،،!ول3!ح4!ولأوللما،ولتهء4ولز44أ"74؟أول7لا4"43،31"!ول4لا

ح4حعأ(،)46!،300ولم4الماولحس!!،،!ا4ول3ول!،)ولحولث!ول4أعحلما،ول51

)اص!ول3أ7)،+أ!3لما!3اث!4اولولس!ول!4حعاأس!43ح41أولع،40لاأ"حهول4ح11،3!ول!ح

ئاهأ)حهولأمولعح4لماس!س!ح،س!ول7لاهش!آلا،11؟هول؟هولولحس!،"!عححء"ول4لاس!

+ءازلأ!،لاء7أء3!هءا،30"!43ث!ح...كهس!3،لما،،ء4الا11!س!ش!(3(لا!!أس!5ث!ا

لا3،ولا!فىااح،س!،3ءا"أس!ولء4،"لماهح6هولولس!4ص!مآا،حهول..4711().

(41)أأه.!ء4،.037.0حعلم،حا43،ح3ح،دلا،1أس!ولس!ولح،ولح!،ولولس!ح(44س!244،،تاه

0161.

)42()أهء4".ول."،3311أأس!احء!33ء3،43!ه34احةول،ألا.ول3الالأاولس!ء44،4لا25أ،+

0161.

)43()أه4ع+.،.0310؟ااس!13ح4حا،ث!ء!+!ألا،1ح+أ!ول+س!4ء(لأ4لا91ء54ء3ء53*

)6وه.

)44()أه.!ء4..1.310

(54)7!لاس!3"،3س!ألا،،3ع00،3.حأ،..226.0.

)46(ءسآ"حأه*لا!4+لا،43+هآح4أء3!،++ه+4،أأولأ(،3(ثمآاعأ)أ+أ!34ح53+أ34لاحالا؟+ه!

،أ،مأ+س!7م4لاأ*حس!353"لاء7حأ؟+هحولاس!؟ح*أهح،3زلا4أحلاءأ8لاء34،!!لأ1،

حهول+!أفى3!+ءح4ح)اس!ثه5!،+ء.154+!:لاح.+!أثهفىلا31هولأ4ح3"355)9+ص!ثهثه5ش!15آأ9ولس!5

لا،9*لاحا3فىعء؟لاأمس!+لماثهحه+*لا+،لالمس!+هأم؟3لاح+ءء+334ح.!اححح+ه3أ+3حاس!3

+هحاحلا3أ3+ه4*لا!لااص!اح3ث!،أ،7أ،لاهكالا،س!!أه+ا*،)حعع053كا!4لا+،*"!33!كا4لا5،33أ+

4؟وللام+!،+"ة3(حاءمأ؟ثه7ح3لااأولأ،51411أ+هثهء534+أثه4لاح3وللاأ،حء3(ح4ءلا،)لأ!س!ءأه

لا3أ)الاء+4ح3"ه(أهولكهء"5أ3أس!3هلا!اس!3اول53أ34لاس!3"لاهح)علا3آلماألاء3أ+،!س!34،أه+ءلم

5+أحأ!أ+ه4+!3ا.ح403حح،3،-5!+لاثهلاا+!ول.

)47()أه4حول،..3100-7،1031أءأهص!اس!،*ح(+أ03+ح،*س!س!1،4!!،،ء)4ع34ا!أح!ول4لاء

+لاه5،!)كالاهأ3+هأءأ.7لا03ول553+أ?+!أ:

!!37+هلا!أ،3ء!،53"لاس!3ح31+لا4!+ء3!أ.ول+9**هأ!ول+أ،!؟)لالملا4"314،!!4لا

ح،أ!حكاو5+"5++ءس!،"ثه3ح!هءلا9ولءزاس!ولةلأ7س!ول"ح،ه!!)ءع!555!44س!83ول،3س!03)ا

553ءاص!+لاء3،،حا4ححء3!3لما!.لأه"!!ء9أ،لااالاول140أء45س!وللاه"43،.1س!فىثهس!آ4س!5

+س!4453أول93لاأ+ء33!"،3،5أء5!،7))س!،ولول4س!3ء)لا433لاء،+حس!3+ة34)،4أأع7أ))س!.حا

،4هولولش!س!(احح!م،"حس!لأاححا-لألا.لأحلأ،!لأحلاعم4لاح،1لا)05،مألم+هء4س!،،حح3؟أ،مح!3ء

س!74،أه"43+حمحنهلاكاي3حس!،3.3+ءأ"4ءول!ذلأا+7حلأهالاول+أح+هأول،7.،+ح+أ،3

3لاحاس!ء+(ول"لاه3اءأ!33ح1(75اأهم4+76+،(!س!.أح+حاة،جحم3ع7أ+ح3(لاه(ءا،3!،ول"لأهة

س!!4اس!ل!34،ع11آ،س!3أحأ+ه+!،(ماامحطا53"حلا3همح+16.14س!!34011لأ؟ا+75هول9434لااأا
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م*7لأ!53+أحاس!ولأءعول4لماس!حهول،س!عحلأس!*4س!ثه4لا)ء3أ)3س!3"ا!أول034ذ01

احس!3(0،ول(ءس!4لمااأ451ش!3س!13ول،...311(6).

3ءسأ!8ولولهاس!عكه4لا!ولس!س!4!ا35?ع3ح!13حس!،ولث!س!ااول4خاح3أهولكا4س!

ا،ولس!أ+ء،ول!ح،ولس!!"ع5"430لا"!ثه3!!س!ص!310734ثه4لاحث!س!ول*3،ولحس!:

.اا!ء3!أولءأ4ولاأا3ولس!ءهولولأ3ثهس!ول1س!4كه3"،!س!4ثهلاعاس!أس!33أ،15عس!

آ!3ا!؟ول3هول4لاا113ولس!ولم3ثهص!ولأس!-*ولولحولح73اس!8+أ،ح3س!4!)ث!أ!ولس!4س!ثه

س!هفىحا"لما،آ،أهءعول4!س!س!4ثهولس!3لماء!43ألاولاس!ول"س!ح"ح!س!ول!!ولحول+

ش!34هعء46...ا.37().

ولا!3ك!4301لاس!)!4خس!ا3زهول14أولأس!*4اعس!اس!"!ثه3!!س!*لا!ول43130لاءث!

عول3حا(338ءأس!!اه3ة!؟ول!ع3س!31س!7!!"لاولص!لاس!!+!أ)!3،ءح"أول!3!ا3

س!93س!!س!لاك!3أهولكهةآحءطلا3ح33ولع،ك!اول33أهول!لاض!4339ح3ء!ثه"5ول3!كااس!ثه

15،5ول!ول43الاهول4"ع43لاس!هحلا3!اس!آ،4ولث!س!س!4اس!ولع3

حهاس!عا!أ+هس!ءا،ول.113س!ع7أس!أوللأ،1س!!3!ث!ح،س!اأثهولس!أثه؟!حلماحهلا5

لا4هخع3س!1،4ولس!أس!ول"ش!ء!ول?؟هولع*س!لأس!ولا!3لا3س!ص!أأس!4ش!حأ3أهول،!خثه

!*!7س!:11؟.س!3ءأع79أ33أ!ول"احولس!8أ091*ولس!ح3ل!ءعول!4زولثهحث!،3ثهس!ثه

ا4س!!،93ولس!،4ءلماءذءاولولا!،لا!ععول!اولء،ول!ولأة3س!لااس!ولس!ولأ

3ح4ولس!3ع،لاز-س!7أهءعولذ!حثه؟س!7هولاهااعلاول"س!لاحهول33ز4،عس!3حس!ث!(

م،س!عأ!43س!ولاولها4+س!عههم31لاولس!هح3.لأس!اس!صاس!49+ء43الاأا،ا*

س!3ولاهس!4لاأ3الأ"س!ولا،4هولولس!ع،س!"ثه،س!ا"حس!ولص!3+ص!اطس!،4لاس!اس!ولس!

04س!إ؟لا"أهول؟4لاا11+س!ء3مس!4س!،،س!هول.3س!ولحهول(س!ص!،ول،عألأس!.31(8).

خع"كهـ3ك!!ا)33!3أ،،ول4لاول51س!+أ!وللأأس!ا14أ!،+1511:0161ألاس!ثه،

س!عاولك!س!ول4لماس!3أأ+ه،.ححأثهلاولأس!53لا3س!ول33!أش!ص!ع،ص!اثهس!عأولس!3!7أس!4ح

ض!7س!4س!أكهش!أ!ول،،1اهلا3ول،لا7،أ3س!ش!3!س!ول(س!3300ا؟اس!..11(93)ز)س!اس!ولس!

،ولس!9س!39ول43حثهس!4ولث!س!،،أس!33أ!3،9ءأول!3ص!ح!ملا!س!)؟535س!ول4لا

33!"ء!!4ح3ولهأ!34لاس!ثهس!ول3+،عس!س!،ح!ع4الماولح"!أعاس!اس!4،مس!ثه3س!4ح3

هع04ولول!ولحس!3ههلا3!س!لم5لااس!3س!س!ثه753أ43ءلما3اء14!لا،!س!!"31س!))س!

ول،ولء4س!4لأح!ول!زا!3س!4أ،مس!3(3!ه*ول!أعه،لا!3!أ0140ث!حول!ول:411لاس!

ولهلا3!هاول3هس!3،ولأثه4لما!ر*5أعثه4ولس!3ح"!42،33اس!ث!"،!ولس!لأ!حس!!3!ول4

،أ!لاءلما!،ص!34حص!3،أس!3عس!ول،33ولحس!،س!"!ثاثهس!!س!ول!،؟ع!3أص!+ح54ول،س!

)أ؟س!3،غ،س!3!حلا3أ،1،أس!ولس!ثهءولث!أ!3س!!عش!5!!س!3،س!ح"!3أأس!53!!

أك!لاذأس!ح4لااس!4س!ول3هأفىعهأ*حول3أس!ص!أول!7!43الاا!لاس!،+هس!5س!أس!،س!أ،م3س!ول

س!اول3ه!33!!س!...0411().

وله!4ذخ،حهول،!،3خلا،!!لأس!6كهاس!3!ش!حأأث!س!114ولوللأ،3ثه!4س!لما3

ا!3!اء!ولس!هولولس!ول،114أ،آمء3س!34ول53أ34لاس!فى،3لااس!3أخلاولس!س!+5115ول

س!هول3أس!4"!عاس!س!7513لماولس!!!عحأولأس!3اس!لاص!23ءث!حاس!كهعس!003ولثه!؟)س!3

المه5،ول!ول3زاس!كه4لاس!ا4لاح3!االما3أهول3عاحح7س!ص!4،3ول13!

س!س!533ه"ثهول44ولحس!ص!4ااوللماس!4!33!"،ولع3،+هلأح؟ح4*!!ش!"ه"أء"!!!ش!س!3

ص!34!اولأأءاأ!ا5ول3خولهأاهول+س!ااس!ك!،35"ههكاس!4)،4لاع!ث!أ،هولول35أثه4لاس!

)36(ه+ء400)00."037ةأءاس!ما43!فىحح!3ة14ح+أء"ءا+س!!،"ولحس!،،44لا.24

)37(أأه4ع".ول.0370ة7أه3ءأهول01+5

)38(ه4أه،ول،..3760ةأس!اس!13ء344ا!أولء4لا،1ء+أءولولحءأ!44لا4أ"س!3س!+مهس!

0161.

)93(س!لأءول،3.ول،س!لى!ا!،ول!33"+40+عولع،ء13154لا،3192،0.9178!!.ثهألأ!334.3

8391.

)04(ولول!،!33!ه...055أ،،05)1*96!ةس!عاأءاء4ل!43ءأس!74حأحس!34لا3الأأح!+!حول

ء،،44لااس!3ولةلاز.0161

لأ(2-



4حع!7،س!أ)أ!3أحح35لا4حلاح)لأهوللما،3أكاة3101+حلاص!7حاس!433،1لا

،53ول34أح!لاءولعههلما3ء)3"اس!3س!4"هلا37س!اهعلاالاس!عك!ءتاش!،ءع

ها34!لا15ول+اص!ول"،)عح،ع،ذ!س!آلأ،م74)أها3حاح،حه++س!لما+06ول

امآهحس!14!ولأ!أس!...11(23).

!ساس!ث!ءع!ول،4ص!4ا!3حلأول!أولهح3أس!،5ح+04لاأ"مس!43،س!13،س!ول!لا

أهولح4ألاه3لا14أس!ولس!ولس!،ولء!،"414ثه3س!!ول3س!ا5!"ح!!ثا4ثهحلا53أ34لاس!3

ولءولء!3حح+!4ث!4ح3حهول4أ(أهول43حش!3حول،،،أعس!4لاهأولعاح3ء5لا"!؟)ح3

"علاهأ!مس!!؟هوللا!ول!لا،1لاذس!حز،43لما،س!+لا!لأهول4حول!413الااأ5عحاح3

ي!ول!ح5،لاأ35أ،ص!03،،هول!ولحك!3لا3حس!3زلاءأ؟!تاا!ول(ء،ءولآأول4ء

لما،73س!!!ع3ء11،4أ،أولخ7،حس!أاس!أ"ولس!!ول!،+45،51ح4ألا4ش!5ح+4

)الأ!س!لأأأ3س!34حهول7حولأهاول30،3ألأأا9!س!3أحأولأش!عخ،فىآ!ا!وللح!ا43!ول3

15ألاس!اأول!7ءسأ؟11هوله!،5ءحأءس!"س!ا؟ولس!ز-لأ!س!ح3لاحولش!حص!أ!333ح4ح

"هول3لأس!أه43لاس!)س!ولع"435!!س!لأ3ألا33!ولش!3ة4أول3لأاح7ص!لأا1

لاس!+وله؟ا)أ43وللأهول،!4لما35)لا!لأ!ي)33(ا"....

اسأول4!33،"وللماح3!7لمازاول؟3لاأ،آس!3س!"3ء7143!3!أ،411أ+أس!ع4أ3ح

حء!!33!"ولس!3ءول،مس!:ز.احس!ولح!+أ!عكهأههأولس!44أء43لاس!3أ3،57ء

س!،3!ز!3حس!ع03الا،لأأ،ولس!4!أءعس!ح!!ث!3!"،ح)أس!ح04أ3لم"س!ول3ح3!ول33لأ

335"يححس!س!،ثهأ،أ+!خ11!)34ح4"!هلأ40ءلاع3ء44أآآاث!!،الاح!7ص!ح

15س!عأه+ا5،،5ثاول،أس!أاولهء!ا)اس!3لما!ول410األاأاا3عح3ءحي"أ!ه34س!لا3كه

ء33حع7أح5!س!ول!،4**لأاح"ول؟+هولححهولول،أ343ولحءء4ااع!3!!هولءحأ

لمااهولاالأ(عهلا7ح،51!احلما3!ول34+ألأ3هول3س!37أحس!،4ولحإ

،.ولاولثا3حولحول،4لاا112ولس!لأ!س!،ول34أ.أحأا+حس!!!3ء،3س!2،35"ولهع)ح3

3"حس!110003)35!.

وله75،أأهص!ولح5ولولحول(!ا300أ،أه+4حكهـ11لأولثه3ث!44س!لماعولآ،،3ش!3

آأحأ!ح"هلا3حهول7أ،ولس!عس!اثاحلا،4311ولس!ثا"ه+3؟!اس!3أهلم!*هول3أحاح3

أمه354ءلاأءلاءا43هول!ح43ح33!امعولثه4أهول33،33لا،3!(ولثهلا؟*أول!لا

+4خ+!الاهم،ولس!س!4ثه)ألاس!حأ(5أ!؟+!13س!3أص!ول!03ولأ403"ش!لا!أ3،5

أهولص!ولهس!ث!3هولولح:113أحولألا"ز-3حا+حثاء"ولس!طح43ح4أس!!لالأ5س!3،

ذلاخ،ث!س!4لاس!س!ا3ألاه!،3ح3،حأ"ااس!3أح3حول؟ا!ها،حأ!3لاس!ح3"!لالأعس!3

،دس!!هح31!لماول!!احكاس!!344أح3)س!لما،ح533؟أ،ء)96الا)ألأاولثه

،*ح،ش!أس!!حا؟!هح4اولح*س!لاحعس!43+س!اأ!آح!أ"33حزلاءأ،3س!...ححولاح3،

ولهه3ا،+!الماه33ء4لأ53ح،ثهلاولهلاه!حثاح!حول3لأح9الاااء*ث!س!كاأ+اح

ول،حس!ثاأ!3س!43لأا"لاه3لأحأه،3(3ءاءلأ7513ح5س!حثه3أ5ول

ولأس!أه!)س!ولع+1ث!4!7،ءأس!"هلا113؟هولولس!لا3س!4!)ذلا3أأس!س!4لا

ح+لما،،3ألمالاوللا،1.خ،ول!لأهولأثهالىلاثه3لأظس!آ+س!+!س!،وللماص!433خ!لا؟ح،

عها43لاح14أ!ا"حأحولولءلاثه4!حخ(3ههس!خ،!كه7ءمإهز!7س!،ش!،3)ح

خ4س!لأ4لما33س!3أس!04ولولخ،س!44لاح1،ذلا3،أحس!احلما!3س!3!

)1401ع..ول.".277س!!أ،س!اء334اء4+!ألا!أهول3+س!ا)أ7)+حح(!44لا47303أا

05

4!3؟80+ول)عء4ول+ءأول"3...055،.،أ؟.3700-037"ا13(حاحء4ا!3ح!+،ألا14

،ع7ثه3أس!4س!7س!4حأحفى+حءأ!44لا24!تاه،116.ه+!هثهءأأعس!)أص!أ3ع5)+4+!أحثه

أ،+،أ:311أ)حس!!،53،"الاح!س!0،3(أس!هأ+3.3زلأ،1ءلاحمس!53ء+س!3الا؟أالاح،3ع!،كهآ531

س!4!لاءا!3ء4لأولحمأ!+ا+،+س!،ولة،+؟لأ،1+415+،ذس!أكوحأ!3أ(حص!!لاز4لاحس!ح!4+لأ

.أدح،1لالاس!س!4ثهس!50"ح45ءلا+115لاء،ثمحس!لاأ،أء!اهلا4،3كمأ!اهس!ا+ة3ألأح.(ح55لا!أثه+،

9ذ-ءح3ءأم،4أ7ءآ3س!3آ5أثم011

أ"اأ4ءول..3،0))،)ااس!حمص!344اأح!ول!4لاأه"+ءا+4س!4ول391ح؟6+ءأ"ح16.وه )أه4ع،.ول.3530ةحاس!!(1لا!"أهاا3+س!أ17+عا،عألة4لا32+أ.0161
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لما)339ءح307أث!4لماح37،3ء3أحول،4اأول،س!3ولس!4أ،أعح،ءس!4ح5ولأم4حول،3

!4ول33ءا030هس!ع3أ!3،33ح3هأهأ(أ4لا3ء"س!3)حأ!أس!لا5ح3س!4،)عم!ولحح

(92)،53!خ130473"س!أ+ع3حس!!!55،"،س!أس!43حعولاش!س!033ع04ولول!+حس!3

لا4ول51حولأعول،7417ءأول3وله3،53!كا!اثا،4أس!لاثا345،لماح)اس!ح3س!14،

س!+أحولس!،ولء!،ولس!أ؟،ي!س!4أس!س!334،7(ولهش!(!ح8أ!ه9حلما3"علماه3س!م5لا)3ء

ءح3ولها!كه9ولس!43ول،س!ععأ45أعس!3،عول؟ا!3ة14أ،االاء33لاولء،ول!الا3س!

ا+أ*أأولس!ص!3س!4أ!!،11س!عش!"حولس!،43ولأهولأولهحأمس!ول9الاأاس!ع،47الاحول11

+5لا7س!احاحعأهث!4!ح!هعش!ثا7!أهعلماولأاس!3"حلا"اس!3ح"حس!أاص!ول3س!وللا+

آ4أث!حلما!حس!،،ح!"+هس!4ثهس!س!!،أحوللا*اح،ش!(ص!34+أ!،حخ3أه!ح3خح3"5لاح

عس!الاهآء3ولحول3،س!أس!ء333!؟!!36أ3"+ء،!ولها14ح،33لاحع4ح115لا"35ح

لأ؟س!3ولش!ولأه3ح3حهولء4"ولهأ!!ول3،أممء+أ!ولأ9لماحاس!4اس!أولم!ا5س!+ثا،س!

س!4س!ولأعول13،ح3المالأالماهول3!ول"3،3أشثاحا3ث!س!43؟4لاول،3!4س!4ء35أول

4أولهس!)4ح3?أولس!أح،أة73ء4أ3،خح،)س!ولألما"س!4اس!عأ"+!ا،+5115ول11

92(أ؟5.)

!سأح3ء533ههول4ثأولس!س!س!4ااول؟ولثهلماس!4!33!ا!3ح،+!أألما؟3ح7!،أ)ثه

ول5ول4!حث!أء"س!ول44+،ا"لما43ح42!ول73،س!س!!ء"ح،أ5ولس!،3أ4خاأ،ش!،

5ءس!*ي)أس!)اء"ه!3س!ا44ول3لاس!ولس!!((س!)4يا،أه"ثهلماهولص!3303؟لماول

ا؟!،س!4لاش!وللماه!7أولس!4ااس!0؟ح3لا3أحأخلا13!أ؟وللااكه!)3لماأأح4س!3

)،*"حولع3أولأآأ!ش!3ثهلا*75أ!34لاح3س!ول+!3ولحس!،:11اح5اأ8تاح04ول،أ)ثا

)(س!3ول53أ34لاس!)ثه3حأ!)5!ءولإولهأ!ولح)ا!15+ح،+س!5اوله!اح30س!أ4س!

ع+ء57!حس!اكاح!4لأ،هولولس!اح34؟،"حول4حلاسأ.312اس!ءحأولأش!5ولس!ء4حع

لما4اأ13س!ول4اثاس!ول،ح،3لأع!لأ،)حول3ثا9)ث!أولحأح33ه،ول13خ3زلما3أح3"4أ!ولء3

س!4ح5+"،33أ5ول؟س!4ح!س!ولخ4س!113(03).حس!ث!ول35أ43لاس!95لاأس!+

ث!713س!33+!أاس!3،سأول3ء114آلامس!ول،س!3453لاحثهش!4أ!7أثهخ3،س!3كالاأكه3س!ولأ

14أ!14!لآآء3أع!أ!ح+!ول،ثا..11(13).

س!اح31ولحهمولأحأهول4حس!س!3هآ+أ*ماكهأ+ه!كاالاهس!س!7ما+!3س!93لاء

ح،+!أ)!3ثه01"أ3ءأك!+اهس!44خس!مولس!343هولأه"،ولء74لاس!:00011حأ3س!ثهأ3

3913أهس!ول9س!لااس!)!ولالا"إ+هلماس!؟س!م3ءاك!43!+ح5+أفه35!7أحاا،عولاء

(ولأه"ح،،43لاأولس!ولس!،ولس!فى+هس!4يالأهولزوله+حلاححثه5حكاحاثا3ءس!أ!،حمس!3

0754+،حأ!+حلما!س!4لاك!أ3س!4لاأعس!ح"ح3ح؟س!+،لا+هس!لالم!5"

ياحأمس!لا3س!+اس!ولأأحا،!ول.،3ءاحءس!4لااهول115ول4،أأح4ءلاااهولول.ص!3حمأأ

)92(3+الا"ول،!ولءول.ء4ح35"ولأ"ولء3?3غهع4ح+آلأح3،ع4ولسأ!+!ول46ى؟

ول8ع)الأ*كهأ"ءاءغس!أ*ء،ص!!ه3غ(+حأس!أفمحمأاغلا6،5مأ"!اأ!ههلأء3،"حس!3،ءش!33ثهم،ح

33"لم!س!؟ه"3لاثه2،،حس!+!لا.0991،3."03،الاحالالأا3حء؟3،س!3س!ا،أ؟43،553ا+لا+هأم،3لاع

553أحلا3ص!94لاحا9لاحثها5ء3،أعثه43س!3،حح5لاثه"حآح4لا34،"أ"اهمح(+،(3.اول4ح330"+؟

س!ح+هأم54لاح9لاأآ،لا3مأخمس!ذ"،707اعاأح3ا7!ا+ا،أثه3+ءأ7لا)لاه4أحملا+اهلا3ءلاأثطثهولا

4ح!؟4لاهالاحم4لاأه4الاأاألاحثمولهحآم،1353أ5أهم3اكلاحاهلافىولحكه3أاهح013لا3+اح؟(ول4ح31

ل!ح+ح"ح،ح9ءلاا+ثهلأ!المأح،م(ولء+س!اأول،،!7س!ح!!")أ،لا؟س!وللا!(أ،47ءلاء4لا!ح!اح"

5هول"لأثهفى..ه+3341أأ9لااأ)ح431س!ء7+لاهآلا4ع"لاأ5)+،53(ولح!011

92(أ!)ثهولول4!35!ه.ح..055.،أ،،4ح!ا!53م3ح.ح0712105

()03+ولء4!35!هء4+ولكا4ولءة...055أ،،.0370.4.اءاا3ح4ح43+،أ)ثهحةالا

"أحولح!7أمحء4يلاخء4حج3+ء!4أح4لا424تاه،01.61

)31(اهةء4..ول."،252!3،أ!ا4ح3ء3+!أ)ةثهول03ح!لألاح7ح؟لاعأعا!4+ح4لا42

ش!4ءع+؟!س!)806.طس!حه6+،+اثهثه!أس!3ول؟لاأح3؟لاألام،ح؟!!!33،")ح"أه4ع

ااع!كا933لاح+ح6أ(4ء3+ا53أ؟4لا3ء474أ،4،،11ءلاه،"حا!4ح،+!اأ؟ء+ءح"لاهم073أ3،+ءا

أه"ءأثم*لاءح9ألاأ!لأ!ا،1،أ++هءثهه!لاهلاحا343،؟+ءءلاإ+ءولاح،!،1،ء،"+اها"ث!ح

4دع!3"أولح3،ح4ح5أ+3لا+!،اأ،1فى3!المأ!خس!3م63علا*53ثه،أ9لا،؟بمح+ه3(حلا+س!)ش!!أ5+

"ح3ح3ثم++هحث!أ+ولءهح+3ء،ءلم04لاهاح*س!ا+،!ات03!،!ا!هم45حعاا،م2"لأ113...07أمءع

،ح،*حأ،لأاالا"+أ.+ثه055؟..،ة05؟ا3



151،ء"ولكه443111،عح33س!ولأهأ!ولحأ5!اص!ولس!ول41لأه+ا،ص!ول4ش!3ة34،ول!لا،ءص!

س!30"ء3+أهول4س!لا7أهس!عذ،ولص!ض!أكهس!ا3،س!ث!ح!حش!!لاص!33!3!أأولء414

لمال3أاحس!4لااس!ااس!لأك!حلا!34؟أس!ول"هلما.1307...1()24ةاءلماعءول33!،س!"فىء13

15ول!"حول44ص!وللاحلما،اولس!!ألا!س!ه33ا!ولولهش!،أأءحهءا!،ولء44س!لا3ا!!ا!ولس!

ولا!ها!3"!لا،س!*ءولأأح"ولول!اولس!ولس!ول1)س!لاعش!4آس!ول3س!!ولء339ء4ا!

ا"ث!لاس!إلا،ولألا!53أش!أأ،45511ءلا4334؟ولس!ث!أاس!لماس!،"س!س!ولس!4ثهس!3ا3ء43،ص!

م5لماعولأ!!4خ303ول،51ولول!34ءول،"ا!أ04لاس!3س!ول)س!لما!!آ7س!لاع(32).

لأأس!اولكاأ!،س!أ-أالا!زولص!34س!4س!ح4"ثهثه!4،س!ش!313،+لماه+ء7ص!"خأول!أحح

*لا،،4أحأث!+هثهم!3ا!؟ولثهس!،3س!2،33حه4،عأولأ،حأهحع،43أول؟،هس!13،ول(وللا

لا+زس!3س!!أأها!س!4الاح3ك!!"3!!س!كهلا3)س!،س!3أع15أء3!؟+!*3أثه26()؟

!هلا3س!73ءولأ*لماول"س!لاس!ول!3أعض!ء3،ولهلا3س!3اس!7هول43لاس!اس!

35!س!س!ثه5لما43حثهولش!!هحأ!11هول3ثهس!ح3خص!أ3ص!34،+هأ!34لاء3ء7،حاس!ثه

س!3"!ش!3حول،!ول415لاولأه+س!ولأ!7)7!*ولأ4لاا.احول4س!7أس!ولولس!

"أ!ءاهأ4لاص!،)27(،لاأثهش!عا300أأأآ،ححولس!لاه*3،ء!،ول،حا3ولهأ!ثه9لاس!3

س!"لا7ص!+311!ححهولولس!40علأ!س!حاا!ححه4!س!34!لا53؟أ،ص!3عم،ول؟،أ3ح3لأ

ح03400ولول*س!الاس!ع،أحأهلأاس!هولس!13اا!!"3!،ءوللالااأاأكهس!3اص!،ص!ععأ15أ*ء

م،!ول؟!أ3حهولولس!)أحلا4ح"!3فى!!ص!ه؟اأ!س!"هول33حص!3ولء43!لا

طس!3"!،ولأس!ثهول!4ث!س!اس!أأ!3أهأ3ءعس!4اأ"ولس!اس!53،،5ول!ول.)28(!أث!ح

)24(،140ءول،ا،3ول!أحثه،*لا!س!ء*ءا،!س!أوللاس!ولء533ءثهههول?+،4س!4،ولأس!ثه!اس!ا5تا

وله+أااهآحول!ء4اس!الاه،1أثهاا!لاأ+ه:19،11ءاءغح3أأ11لا،أه"+ء+أ!17+حءا،44لا03

73!أا16ا+ه?ءلا؟اا+ه4أأإء4لاس!ااهولء3ء"+،أ!س!4ا)أء33،7...ح711أه3ء(أءحاءاأ،ءم055

اء،.277.0.0

25()3+هه،4!!ءحثمء3لا333!7!لأ4ح3ء793!1931-36061اح31!3!47لا+7ش!3؟،04)ح

،4مس!ول!هس!لا43الاء+ح35أس!4،3ءهأول3حاح113أولأم)ض!4ح3أء4لاءء"ول4+!،)س!ثه4حلا*

+س!3"ء3!أثه،4ءحولولأ3ء4ولمم!ءا)7.ءاح،أثهءأتدا4ءةولأ5311ثهأءزه4هولا7!عمأ،؟ولثهأء4

ا!اأءاول1،5+3!هأ*لاحولهألاحه"!3احهص!!س!ا3*لاء+،آ53زهأس!43لاأل!أولحم،35لااالأ،

هءكهولأحا!ءا!ألاهءس!4لاأهول3+ء+أ"7)4لاحلا!ء4ح*ص!37.ثه4لاء39!حفىه)"هلمءح+أمول

ءاعالاس!4ث!3،7!لاء4!،3ء7!!لأأه.2،3ول؟،،57،".!ج..س!سأ+،ا"4اول+س!+هول!3ء؟أء

لاأولس!7اء33ءا:4لا4)حلاكهححس!3أثهأأ،؟+34م33لا3حاس!سأا+!7مملأ7مم!-س!ا7ااءا311ءاء،أثه+أ+ءا

لا4!814ول4لا8هة!71،3،ولأ"غولءثه.3991،ه".833-345.

(26)*دلاهء3ول7هلأهولثهءااءحءألا3لا!اه"+ء!!اء!اءد!"ثهول!414لاس!ثهأأهولأس!س!+ء5!ء

4!ولأأحأء074ث!ألاهطم!حأ!4ا"ح!اءماء"!53!هفىء84ولأ+ه34فىعولول،ما8ولهول،،04ء

0.228هولولاحهأاأس!"!0791ة7أه3س!+31!هألاحاأس!3احكه4ءهلا43+ء+،"4حع"أ7س!3م!3ول،،أثهء3

7،3،!اثه44ول3!س!أ،!7!أاء،4لاأ+،3أأس!+41اغلمء3ح5ول+لا3ء54لالأاأس!ث!..3ء"أءلا!"30+أ+.

ا"اعأفىالا"ولس!هولثمس!4ول53دا4ثهءلاولء.0161ثهء3حهول4،ثهلأحءولح53+!4اس!أ،+4أمأ،؟+،31.3أ+

لا!3غول!ء5،فىهلأ-301"401"3991."ه.273-7924أه!4!ص!اس!+حولأء513+،!لاء4ا.طس!

"!3فى!،س!...055،أ!.،14.00-06"،أ+ثمأ4ولء7أحء"ا33،0ولأح93لاء"".ءطثه،+53أثه4لاس!دءول

،3!ولحس!ا"أ.ولول+..ول."ثمهول،56-35."ه-916،147لاس!ولكالا"ح!اأحأ!أ+ه4الا+س!"،"أس!4،3ء

06ول13474أا.

)27(ولهاوللاهس!ألا+س!ول3ألأ)14!؟لاألاء34لاأ74ولحأ:3!!أكهلأأ!ا!4أهعولولولء

ء33ء!!أثمءاح4أء43الاأاالاأ114،آأاز؟،لاء3،!4لا+أه+ثهأ"هأحاحاس!+ء+أاحءلااءأ

"م5أص!كهأ،ولأ"5لا3ح!كا3لأ3دس!!3،1!أولأء!!اأثم?،ا"51أ9لاح"،5هفىا51أ4لاس!أح35ول،أ+س!ة

؟عا+ء+!حكهس!3أ+س!فىاءأ4الاأالا11،7لال!4أ،آ04ثهألاه.أ"،13?4ألاس!اولس!3أ،4ا30،اس!!ة75أ!

!47لاء53،ثهيهـ(3ول،لاا4ء4)""ههحعلم(+س!"3حأم)ءأ+"أ5،لاا1(أعس!ء33)"سا!كهح!83!34

ا6-?50ول!عكه4.ص!!404عا.أولء13034ء4.ء،!!224.0.33ع43أ-353،سألاثم.ء9891.9

لأ(82)3ءط+،!هس!.،ااهولكمس!4فى753أثه4لاس!د87ءس!اس!3!لا315أد!؟33!ول!4أث!حثه،لأ،ولأ

أ!الا"*ءا3أ+ه3،+أا+ءألاولء7513،أ،3+لاأ،1347اس!4س!"5ء3ح"ء3أ+ولأ،ولس!*ولة3ءا

3اولءوللاحه"أكه،)!7،ع430طدأوله44!!حأ114حأءولثه5،3(لا?،!رولء+،،س!313أ،ول!كهكهح!،"ولءأ

1،،75!41أس!لا3،ولول5ة!43لا"،7،أ4،1عس!33!اس!073أ!34لاءد،لا"أه+س!ول31"37

3"أ!كاه4ءاهولحأول+ء،2016أء)كالاهأس!أولءا!3!س!،ولس!اول،4دولاعكه513!،ولع43ول!ول،

"صع!ا353،ء".13400-345،+س!3أأح4ولاهول"اس!لا،4أءس!47حفىأهول،ءأولاش!3!أ.حم!لاكه13

ا!اع4+أعس!كاس!33!الااه+،+عول+ا،لأ،ه!.539-639.!!3أثه-!،لأ،4!.2891.



43"أالماءااح41،3،"آءلماولأ،44هولس!1،4ول340ء،لاه"ولع،1أ!"خس!43ول

7حول41ء43)91(.

أ،437ح4ألماحا3ولول!14س!+؟ول4أ!حا-،ولحا،ا!فىهمح،3حألأ+هأ،حهول

3احأ!احولس!43اعه43ول3،111ءاء!17(4حءول،ول+لا!ذحهأول34اولأا،لا"حاولس!

7،!ولأول،3+ء،9016(ء4الاأاس!اول،33،"ولح5ءوللاء3ء4ولء3"ء43س!54

س!4أح3أهولكهث!لها،3أس!7!3!43لااأول4"53"ولاس!3لاااش!ح"اس!اس!4ح11س!أ44

ول!!5،،5؟

وله،1،3لاذ،44ول11أولآولولس!،95"!+ا،413س!ول"س!4ول111"س!43س!!الاول

11لماول3ء؟ولمها،5511ح41ول،4الأ3أا!ح3!!ه"لاول3!4ح"4،ولس!ول5م

!!ث!(أ0211(")413+هول،1،3ول،ثهثهأ4الااة،لاأس!ول4ه(حأ!ول،3ء"ثه5ول

ولح45لاس!!34،حع!"3ء4اولأولس!ء،433أول،وله313"وله(ثهس!4س!ا3حش!134ولهأ5ء،

س!43!ه33،ول،،53ء+اس!44اولأاأ،لا3ولهأولفىلاااأآولاءولحولس!س!34ولهول!آ،عح

ء،4،ولء4،حلا3كاول،"04،3ءآم!ول4أ4هوللم)أعس!33ص!ا،ول"101ول31لاس!ولحس!

3ءاا!أءول3ء،ع59ه،"هآول4س!ولءول!4ول!!ول"74،3ح2(1).

ححأح4،،أ4لمااححاولآ4!ا،ع،حأ،هول4لا3ولول،14؟ولولس!14س!3،ح3ء5

ولأ+أكه،عحث!ولس!3ححح7*ول،،ححول04هعحول+،4اس!3أول335+4،أ5!3

4،ء"ا!عول،ءكه،س!؟5ولأس!7س!33"ول،ح3!13أ،،7س!3لأاحا*"لاا3أهول4ء3

ولهاع534ءلا،س!لا!3،اح،ثهكه،430ألاألاس!3(أ!أ،ش!!فىس!3،لأعها3س!4أءلاع

33،0!!س!حول3م!?ولس!!111،س!ول33؟

+هول3اس!353"حاول؟وللاح33هحاحء4ول*لما،(ء404"،11لاحفىهول،لا+ءولأ+ء3

هلماه!حهولألمعولحع4ولححا43أ!أع!س!أول3هلم45!ولول43،،اس!،ولول،ح5لا3!ول،

4ح3ولاهولء!44،34(أا3ء4اا*ء"لمااافى5ول4ح3ول34310لاح413ولول،4هاول3أس!س!أ

ول3ع،هلا"4لا*،ول7أء3(ع!أ،ءولح+،3ول51"43اص!3يم43310لاء433013س!

لاس!ا!43"كهء!4ولص!!33ءولس!،حول35(ولس!ء7ك!!ءأ6!3"!ء7س!4?ءح،*!!

ءا3ءلا،،ولأه+!!!س!3،1100011:3ءء7وللاألاس!،س!،3أ114ولول443346س!ول3

!3؟4؟ولأ3لا13ول!أهالاثاا،!أولء،،س!394!،!3!ول3ء4ا!ا"ولس!434ححس!3

،هول3ء!7!ولح45ولس!اا+ه3،334،ث!ء4اس!!493ول"ح9اول5!"إول!ث!س!+

ع!عولءحح53،314ول!عول4لأاعهلأول.3ء45لماس!3،4حولاع"ش!،3احهولا!أولأس!!أأ5+

لا331114هول33،1حلا،ع43لماس!ءول4لأ!ا"ا!حآولح7ز!س!13،،!لاس!5!أع344حلأ

أوله؟حعحولس!4عس!تأس!7االاس!!ر4!،!*هس!3،ح،ع،لاه!حكوا1)22(.

ول!ءم،س!3)س!3ث!ءس!733هأعثه4لاس!43ألماه،ول،عول33أ3+،4ولولء

ء70ولأ3!حء"!،،؟(1،أس!ول!4كاس!اس!!س!4!ع"لاهععحولحهولء43عيلالاع،4

،!"45ءااولول3ء7124عا4ول5اول14ولس!+"ول4أح228(الأ3)ء3ء3ول4أعس!ول،

ولءفىولاء،!4ول145ا"،حأ!4ص!"54هش!ءولهنأا3هول4لاولا،أاه،أ3ءاح5ول4!ح34

لا15ول3اح3اول*ول!س!7ء4ا4!أعاول!*5،،5أس!،وله11أ!آ3،حاح3س!"30ح3

كا،س!ولحءلاهولأهول34ءع*ول،5ول،ع443حح"4ءح،س!،عهع4ألماولاهوللم"!3

أ!)ث!3س!"هول،4!ول،4حولاح+"3!ءا!4!حهولولس!4حفىحس!4330لااأ013ول،

ا"ولحهآ34لاحولءهع11(23)ز3ءحولهأعد4ولح33ح03(ولء)،!،س!ت،ول3ح+4لا3

لا،1"ح!!حح)حاأعس!!!آول؟أ!3س!!!34)ول!الهاهلاه3ء3،30ولءأعأحلا!3

)91(.!ء1401

)25()أهء4.ول

(12)!لأ،ث!ولول،055،أ.،..0"161-641ةءآ!"،اص!!ء+4لأءلا+ء3!ءأاأ.015055،!".6.11

(22)341+!أ!4"ل!+ه+،،،!أه!ول.س!4ول+3380!4ءء4+ول،4ولأء،.3700-1.1037ح1(3ء

4ءا،3ح،+!ألأ14ء+أءولء،ولء!،ولءأ!،7س!4فىأ?4ءول+حس!،444ول24،لاهول.0161

22(أ!)3ول4"ول،ع،ول."055"."4،.".362

)23(...ء4!33!هولول."ه00،1،."037ة3،اءاحء4ح،+!أ)!3+ح4ح،لأ4لا24،تاهول

0161.
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3احول؟اح43لاهخس!33ء4ح3،35+!لاااأول3أأ،ول،أهولس!4)ول!(حس!3!4ول!ه!عول!

ألما159لا3)فىح7س!ول4!ح4أ3ءأ،113،ولأحاأ7حص!،5حعس!3+،34هول49)ثهأ3..1.

.(11)

اح،فىص!ول،34?س!*خول340حع4اأ3ء،4س!4"أ،،م4،ول"ول،ح4ححع5لا!ول،

االا9ا3آحلا34!4+3؟"حح،هولعلم،3لاأ!7ول(!)حلاهألاءول)"!ا،أس!،"عاح

ول!"الا23!لأ،!أ4(-151482،)312ولهآحعش!3ءاأ!!ولءحلماول!"!34()12س!،

51لا3اح3ءث!35ول41لاءول33+هالأولحول4أ5ول+خحأس!!ءأص!14"ول*،ولأ"س!

41+4"ولح14س!!4147هاعلماحءاحهلا،3!ص!أح11"هولولس!ول43حلأأ)5حع1،

ش!ا!أ3أ،!أهولحول7أ!ولحلما3(31)،43"م535ول4حعس!اأ!أ130،،3اش!ء،ول4لا

؟أس!ولس!0434ول!أولح3لاء،!4ح(خمس!حث!4أع،"؟اس!:حولأ+3،أ4ول4ول،

لأح،لاح5لا"ء4آ5ول4!أهاول3أهس!ول3ح3(ول*؟!لا،حولءهول6،5لاا3،ول41س!ثه

*ول!،أ"ةث!لاه"33ءالاهآ،3أءولءا؟ولأه،5أا،ض!30"ولألاس!ولذلاهأس!7اس!

س!*،،لأ15لاثهحأ3ول،4"ءعولث!4هلاه143ولأ،،ولس!ول،ولحس!4اوللا"أ"ةأ!إ4

4،13لأولأول()14:ححول+هأا4!هوله،ول4ححهول313أولء3س!34حش!س!اه3:ا!ولس!

3!"0413،لاا"س!س!4اس!علماها!أ3ول!ول754ء4!+أ؟حلاوللمهأ؟3!ه3!)!+ه

لثاس!!1،؟3،0لا5"5ع4أول!أ؟ح*مم!53هلم3ح"3100ثهول4"أهول3ول!ول!ول0،4

لا؟ا)4ول430لاس!كه+،4ء3"00)3،ء3?هأ1،1لأأول"،ء+اهل!ص!أ3ءأ،!ول4

،31)لأولول)11...()13،أح15ثهس!ألا3ءححهول،3لاعحأاهول3ه،ولش!،س!ح*س!حلما،ش!ح3

3هولثه3!3ول"س!ع7أث!أ5ول"س!3ثا5+ولح)اس!(61)ة++!ولح!4لااآلا،،3ش!3

ش!973ءع!أحاولحهولأ!س!4اول؟ولس!14ح3حهول3أش!4عس!4لماس!اح33س!لااكاث!س!،س!3

س!7أعأ!؟اءولحول"هاول،؟اس!3س!4ك!هولعش!!ولح،03+لمس!34آ5ول4!!أ5ول3س!لم

+حلمس!3لا!أ3ء!!احهول33،ولحأ،هولء4!اك!ع4ولس!4ولهثه4لاءس!!احولس!لا

)314لا؟ولا4لاأ"هأعح3+هولهول،ح4ولأألا،!،04س!14لاولس!مهـح4!س!ولأس!(71)،

احح431أحع،)4+34!حأس!هعههمول4حعس!اأأ!،310ش!ص!4س!س!3المالم4ول4ولأ

1140*حلماس!لا14أهآ3س!333ءوللماس!33،س!3ح3هع4هول!ولولحس!33"أ3س!3حءع،ذهاح

7أولولءالأ،أس!أ!33،ولوللا6لالا،س!3هعلاهء3هآول!حس!3حح013أ5(!ول!أث!3اء

أ!+ول4أحول..45س!هآولء3ح33!ول3؟هحع7،ءولحمه،151،ولحللا،1!ول4

4،3(أأأهول3ءع30،3أول!أءول140عس!!ولا!4أهول5"،،4"35"أ؟اأح44"س!

حهول3لما4"ولأهولآهأولأ*445!س!أ!وللأس!6س!!34س!311()4،18ح*خولس!أأ7س!أ11!

ول،6وله3ح"3حأحثهس!34أ!خح5س!4ت،11131هلاهع4لماس!س!333زولس!،ث!

؟هفىس!س!37أول(حول4أأ،ول+س!ولس!ولأألاس!33س!ع،ول،ثه75ء4أ33اس!!أ!ا*لاح"س!س!ول

(11)؟ه)،.234.0.4

(21)حمح43لأ،س!"84ع3.4+ا303،لا53،؟ء5445!8ول+ول3مماكه،.8.230!حلا35لا،"ا

6891".آء!4لأ3لاول،055ءأ05".16100-641ة11،هاهأأ،+هس!4)!ءهلا،ولء+ء4،م.3ح(لاء3

اح3آ3!3ح433013حا!احءحول33أ+ه4لاههلأولأه!4ا+لا+لاهلا!س!37،،)ول،وللام،لا"س!4أد3301

لا3أ7أءس!(س!3ثه"س!ح،ش!ح.

،31)االا++ح!0553أ،،.".54-3300.

()14للا.400)وللم3ح4"ل!ول370،ثهاول10لأعصا!"ولح!"+ه،ل!ول.".213

(31)3"!*.43،+آ340لأ"ول30،31لا51،"ح5،45*!!ول8+0أء3!!4074ء3ول

ول+،لا!"7513"ا."530591+،حأء!4أوللاس!337لأ،أس!مع!7691.33

)16(أ").+ء4

(17)++ءث!ح05503؟أ،.".2340ة.آح73ولام.+ثه055؟أ،.،.232.0لاول*3!أ؟ح7ح43لا

7جادبرولء39س!4فىآولآ4أ3ع3!!+!3،عدحمفى33!أ،3حس!03533+!4+هححاهعأأأ9لاح1670.3.107

ثهلاه5ءاأ،س!13:لىهلما3ول،)4ح3ء3ءفىهثم،74ح+لاح3ءول113+)016،+هلا3محاس!لأه+3)ح

ه!"،3!33س!3لاأ7،++ص!م4أ،!3")اول!كا4،33!لاحمآ؟+34أثه،فى!1313كالاا:11حط35،+4

+!أء5لاس!3ول*3ع4+أا314"،.+عءمأه33ءح"لاه!اح43+هح+أ+حء4كهثه340+لا.ء،..(+ه

!)ا،لالا)35لاءأفىم+لاه5+15،ح1.4111خا،++أ+ثهلا*"لاه3أ!أء3ءاح"53+ثه4لاأ7،لاح4أ3حاع

لأ3ح3أأمس!حأمح!5،لا3اس!43+34!فىا،3!اس!امأم3،+ع9لأ4،(أ،ولس!4(+حث!ش!3"كهلا+أ+،+ثه!

ثا(3)ءا!!،أ؟ح،.أ؟!*ل!.

()18.ل!!33."ه..،أ،059105



ثه37أح4حء4،ولأح3س!54!س!ول34ص!اح3*ء3ولس!33ول،حء35!أء33حأ

لا؟ا!ولولص!كهآ،أولس!4!آأحاأأس!غاس!!334!هس!س!34يلاهأع34لماس!3ولء،33+حح،

55لاعس!3س!عول4ءع44ول3ث!س!اعحأ3أ4اه3ء!4حااأ"+س!س!ع+!*15(5لمس!س!+

ا،ع،"حاولأس!3لما!؟!74؟س!!هوللاالالأ+!134.

+س!س!،س!آم!احح!53ثاههول+44ححس!4!أ35ول4ح3)4!أول4ح+هلادول5وللم!س!

ااءزولءلما9اهأأأ4ولححلم!حاأأ!حلا*4لا3"؟هخاولس!ولهأ!34لاحههولعاح3

ث!،ول5(!ع003+3،طاء3أهأه+!ول3"11،أحأ71،خ4ح3+53أ93لاس!3س!لما*-

*+حس!"3م4!3؟ص!حولأ+س!3317!خ53علا،1ء5+خس!،34"ولالماهأ،5،ص!اس!لما33

ا!4كه3س!ولص!+،ك!!4ول4!لا3"خ3س!34"ح3"هول3كا!حافى5145!*ول4.3لماا!لا"مش!3

ص!4!أ،ث!حأ)س!ءولص!3ءاآ!3أ،؟ولء3لا)ول؟ول!،13وله"3حا43اص!عح،43ح14

كهأ،ول!،أ5ولح!،،0133"أ4لاس!3ء4ول53أ34لاح13هم3ء4اس!لا3"53،،!ح3لا3

س!اس!!أه،أعمص!،334؟ولك!أثهزأاولءاكهأولث!7،ألاس!ولحح؟0353!4+هءس!ول،ء3ولح5-

"أه+4+هح6حاءااس!+ءحول3حأ!ولحيحس!+،35لا3)1هأهولأهول4ول3لاا"!ول

س!*"ك!4ا!!،س!ص!34هولح(وللماه!4!س!،حالاس!ع،أع!خع،51-س!ول"اهءلا؟أأأح(

ا!3ءأ!اول!ر"لاهمء+ولس!3لاولس!ش!7أملأ!أاحس!!!"+!ولس!4أ551+!911لاع

"ول!3!عس!34حهولث!3ص!34!عولحس!،س!4لأس!ولاثهس!أح41ولا!+س!أع3عح،15لاأزلا3لمص!

،هخم3الا"*ء،31أه+3ء534+أ34لاص!3حول39061().

ممبر**كد

وله+3اح3أ"30،3أص!ثاولثاهوللم*أ+!+لاح33ح+هأم+3س!ع9لماس!س!ا3ول)؟4+

+"ولح4أ!ح4ألا،أعه3)س!"لألماهأه!لأا!لآاحس!3،144+!،لامأخع3

ح3لأه+،4،ح!أخ3عاحأ!أحلما*!لا"أهولأ4اغامس!!آول4!أ9لاس!(6)،أا

ءه؟ولول!؟+ء3هول!3!ولص!س!ولء3ص!3ول،4ولأأس!4ألاول7أحع1"7406!ححا!

ء"وله!،ءش!+ول،ولهءح،لا!ا340+ءش!لا4؟لاهل!لأولاعوله"أءحولح!4س!ا33"!ح

كهلما3)ح،هولول!ء46س!3003-ءأش!ءأول343!44لا4!"35!ح7()ةء9لا3"،خ3أ)

"ءس!أح!لماولول،س!،ح3اه+س!"اس!ولاس!4ء46+ء7أ23!أول7أح"3ولءس!33س!ول4ءول،

ول!33أحس!7!11ولس!ولول،ع!ء4"ح"+هلا!ا3407ء،لا!لألاول3آهثهأ،س!آلا،

س!أعحهءولأ3ءا03أع4لما++خس!ذهلماع34+ثهاح4+!3!"اثهأ!43لا5!،ث!4

712!أ:س!اح3لمس!ا3الاح+س!*س!س!اه9س!لاخ!ه3س!أولحااااأأهأثاحمس!+ثه+415115لما+

الما3ول*أاح3حهولاح33لا3اح(ةمولح11()8."لاح3"!خ3ثالما!3أأا4340++ه4ص!

س!33ألاثه3حع!ا!*مم!،كا!أحاس!15"وللا!ح4لا!!"هش!،ح،حاح3آأ74ءعولأ3

لأ،ححء11534)9(زأاعه+04!ول4لاحش!34ثعهأ!،3لا)ح31ءلألماهلماحع،حا!

لا،+أءحس!43لا!3أ!لما،حولس!!ء4*اك!،؟،4أثهول3أ4س!لماس!)اءس!ء4ااس!*،س!ا!حلا3

4ءحح(ح،+"ا!"،ححس!ااحل!لا،ه!كاحثهلا4لا!3"هث!خ(ءلا47،اءول403ءول"

3"!آأ4لاس!خ5ول!334ءااس!(ثهأس!33أ4113ثهالما؟ول،حولهول4لماا!حء3()15ةأ)

هع04ولول!لا!33أص!4حش!اكاس!!ح!،هول13س!ك!،+43ثهولث!3!ولهث!9لا،ص!ا!

ولأ،،7أأس!4ول!!ه"خ،س!:11اا"*ءه؟!أأهول!4ول3اح3س!آ،ع3ء434أ+!ح3

(3)ول+ه!ثه4،3ع+ء+ول34ولأعء4!ءلولحهول،،ولكاأأ،ههـول8!كاهول4ء

ا!3،!ول!أ5016(-0164)،ياهاه3،أ،ص!+"ول،،5ثه3ةهص!اح5حا،أ3040،؟+ح4س!

ل!ه+!اولأ!أ+35.!ثهأم؟،9881ة13407س!405!ح53ولأ67+أس!033.243،113.277،325-123:3"

.-436434.983.763.137-963.353-133"346.433

(6)لأءلا+ع3ء!أاأ.)3+4ا"+؟ثهكاأ.ه!+،+11+!31"ا"111،حأ611.0.111،ول+!ا+3ثه"8891!

حآلأ،!3،وله.ءا"4ء+"ولاحا"3+أ5)!اولولول51ك!ا55ء134أ،،ا".."ه16)-164؟75؟3

ول،55أ.7ثهولأ،مول،س!؟ه"ام.اا(ش!.سا31+!+0،10ول!7*اءا3اح!أح:أ؟د"3اأفىأ،!+هلاهء!4اأ+؟..

أ+ولة3،أهعع4ء11س!ول5أ3ع5،5،+!ول،34لأ.9891،34.

(7)س!++،11.حأ+0،3أ3ع4ء11ول+)35عههاه!++..لم81.".34

)8(1401ءول.".".36

)9(لأ!!3.+لا055أ،..1630.4)-اكم.4

(51)11+،+س!،م.14.00،،.1710
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ولسأوللأكاا+)ساه!وله++هول*ول3ولولحولالأ*ه،كاصألأ!*ولثاول"

ولهكاكا)ولثاولول+ل!ولصألأولولول!33ولولك!*ول3*ولولس!ول

+ولولولثاأ*ل!لاد0،16-906

لماهلا473وله.3ول،34ول3،50"س!4،ح،ولثه،*ول!7!عأ407،ولش!ءااهث!ول35أ3

3!ءاح05ول7ح3ولءولحول51154ول!+لا"،53س!33حح5لاع3ول!*ول5عأ43لاس!ك!

45،لاول!اه!ول4لاح)7*3أاس!9ح4"ع4س!"أء3ول4ح3لأأهس!3(1)إء3ح5

4أ"أ3،"اولحلاحعأ،3آ4ءحلاءولولس!ءول!،"3أ،45119ءول،ولءولأح

عاحأ!أءول3س!+حول"114033913،ح4ول6أأأس!ول3س!،س!س!34لا3ح3هأ؟س!ول!!!ش!ء

ول!334ولهحهول،،5ح،3!طولش!ءهولء13حا3ولها!34لماس!"3س!أ3ول!!؟3س!6أولفى

أس!اح3فا+!ح1،5-5هول،ول33ول3ءاول3"35"ءعء،ع3أ،أهس!عأس!الاس!3ح03،ءس!

!،ه!"،3ط14ولح*،4أ،ح3ع!ول،س!ول2().

ول،!3لماولس!34(لاح،،ول4س!4لماس!ولهولفى7،هول3هلما6اأ،س!،11لأ!4ول!41لماس!3

ول!،ولس!3لا!33،أوللاه73!كا+هس!407،لاءا!"33،"س!س!34340734ولح3س!ول

ول!33حس!،لأس!7أ+3حأء!)344ول6ولا(3)،ولهول3لأ3س!7س!+هول3!لاز5ول143"ولا

3!لآححلاس!4ول5لما7ح11س!3)ح"،عح3ء3،43ث!س!!3"3،)س!93أول3؟!ولأس!3

لا4،هأ!4خ3"اهأ114لاح003،،!+ولس!3،حول"!(عأحلمااأحعاح3لاا،،ولول"*ح4

"3ءألاا4س!ولأص!ولس!،ولس!!س!"ص!4*،ول4حس!يماحص!34ح44ولح!ه!ء4لأس!أول،ء3

اعاأعح43ءلما+هول473هول43،ح5لما7س!31س!03،لاأ!س!حءول+س!ول،(4)،ء4لماأ

ولهلما5،س!ا،أعحول"47،4ول4،!س!،س!ههلا3)!"!س!ولأش!عس!اهلمكه5ول!ءاعة)ء،

ءه!أ؟ولولأول،5534،ول،ء،4أح3أ،آزه،ول!،"11ول+،؟3344حول3+334؟أ،3لا

131،ول؟لماا،05ول413ول4!أعه+4ح143أ!ول،س!"5لما؟4،1،ءآول3ح4!حء3

ول،ا"حلماعحلما*يلا53ة34ولس!3أح3هول!ح"،3ولحول!ول"لاس!5وللأ!أولس!3س!ءا"15

+حول3أ7)،س!ثهولهحهول3أح3ء391311،حوله،34اوللأا،ء!اولاحس!ولولخ!س!ولأس!

(1).ول!+أول.أ+صأ6ح!هول،ء3ول!ءعول،544هـ!هول،س!ءا""35ا!س!حول43130ولح،

018."لا!ا!أس!أ،،+ه4ح!ا،4+35ألم.+ه.ول،وله؟"،9891.2

(2)+ولءحأ؟،3ول+هلأ+س!413!+ء،8ول3!41؟أ3،أه3ح*53ز3ء5-؟+441لأه3س!ولس!?فى3حول،4ء

س!353هح؟ء3ولءل!5لا7ح+!ء*ء+،5،،ه*+44حول.،75أ3أ!حوللم،44"هلا!س!*5حح"ء413

لاحلا4حء4ل!+ءع4!س!أح4،،7أه3!لأ+44+ه+،اح3ول53ا؟ثهلافىس!لاولءاع43أأفىس!5.؟!ه3،+3

اءلا33ء،553فىس!حلاه33أ"حح،حء+س!+الاه7،،أحع9لااأ؟ا+حلم433+س!!.از؟هء،4.ولولح

*ءوله)كهأه+أ"،4+أأ،ء7ولس!9061.

+لأح،احاح!!علا+حول"!أأ5+أثا51+أ،5س!،س!س!3س!لاء+ول،حه+ول4أ3ثه4ولءس!45ا!،ء4ح3

3!7أ،اكا!دءز+ءحلا*)55أ4أ4لاح3،+أاأ4،أ3ء!،ءء!اأ!ءأول*،+س!4أأس!،33+ءس!ولثمة+5لا3

3احح7هول43ول3أفىلاء+ء،++هولأ،3فى،ولحح4لا3304أس!!ول53أفى4لاح+أةاث!4ولس!،71!أعا51!ء

ثهألا((4أ+ه)55أأأ9ءولاح+ا)أ14أح!4حاا+عأهس!م"،5!*ه+.

)3(.ول.أ*أ+ح+ااءسا3،0فى!!4س!34أ!ه*334ءوللاأس!33!7)ا"حأط7لاه3ولس!،ء+4،13هولا

3930،.44ح+لألاه*لما،ح4لاحهول3(ولح8(أاولءأ.31ولة،ولول4ع43ا!ة،3أهء3ي"5،ة43ولع،

ه".4ا06-،لا!اهأأ(،ح3+ه4ح1،عهولأ(،4+ه."!!2لاه+4"3991.

(4)لا35،ح?س!3ولء44س!ء5لالأح3،حس!كه،ح5ول3،أ،لا،حس!44س!لا*+5لا7ص!ااح13س!،،عس!43لا3لاا،!+

4ء+ث!ول3ءالا3،7حأس!4أحء4،ول.0133لا-3ءس!7*ولءول3أ"ح7ح3س!34ول3أ!آ3ح33ء3،!ول!3،!لا

عثهأ!4أ،لا"(4الأ!3؟هاة4اح+لاءح،لا،ح!،،عاعه"ولأس!(+،44لا4+4!ث!7أ+أ3لا3ءولحا4س!

ء4،يلاأح5،س!أ!هلا!7س!لاا!كاأا؟أ4!؟اهولحأ،*أه)هـولءء4ء+!33.حء،430،!ولح+(4س!3

4+لاول3ح3،أ!هأءح*ول،1+س!4ة،4ول3ححش!+ولح3،5،!أ+ح*حإولهول473هول033،لالأ،14،ول،عء3

4د،+ء+لاحه4أوللاهول3أوله37ءفىألاولهأ،340"!ا،11ء4س!!أ،347،اة4(ول،وللا14"ء4أولس!ءح

س!ع،1ءالآ9،1لااص!اح+هلا3أ،آ33+ه)1،لا3اهولأءأ"احافىحءأ"وللاولحولهولاء7حااحما،ح4لا

ول،،الاثهس!،+"ول4!ءالا،ح،5"ء4أ+ء7.ء45(+هء+،4،ل!أ!،أول،4لاء(،لأمءد+هء3*ول!

ول3ح؟ألأءث!541(،44ح7حولأ3ء.+هلا3043هحلا،13،+س!ء55أح47حح34أ،!4لاء،أ5+1،!11ح++ح

لا؟ا)حاس!دهأ!أحالأأ7،+ء*حءعولس!ء!أء!.
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+لاح3ء4ا"لا3"لاص!3لاحث!ص!3،س!س!34ا"لا3خ4اآأأ+!ح331!حولوله3س!ولاحولح+4

حااس!!"حع+أ3"5ول13ثه"عس!ولأ9حس!همأ43!5لا7عأ17ح04ثاث!أح!4ح3

)ء!أ،اهول3+ءء13ااأ"+س!س!5،513،ولول،س!)حه)؟هعش!ولس!ولهأع34لماح،ت!أ3

ثهلما33أ،4هولولس!لماولولهلما7احخس!ا،أ!!عس!3ولع)اذا51ا!)اأ!5ولس!أ

)"أول3حأ،3هولس!54+هأم54لماس!33+!44ح73أااص!3+ش!4أأح3ع4ول!حولولح3حأ

لا)31،055الاءأأخاس!13اس!أولولس!ولأ)15!ول"س!لا!!7"!ص!ع!(ءولص!ء،"لأ!س!ة

احح"3،"ماس!أ"أ!3س!4!ا!س!ا!7!أ،ه+4ح3ولهلالأس!ا)ح033لما!حس!3

04حء+لماولأ!أ3ح3،3ء؟،3،لا،34لماس!،3س!"ثه!ثهول)5س!3لاهحلا"35خ+ح+3ءس!ول

!،ولش!لاعا9لا!ولهول3"هول7هول3عس!ولس!43)!"!أمأحأ"ا،!هولث!!4"اثا،35أ!+5

-06!ع!ولول3،+الماث!ولههول3اح4خ)س!7"هه+حس!أولس!4ولأهس!!حه+ول4أثه5!ول5س!

؟أ3031أ4ولء3ول3!ا4ولس!أ"3هول+53أ34لاأ?ول3حس!ع4أ؟اس!،7ثه)"!)ءس!أ

أولاس!!س!!33ول4ح.

4!ول3س!حس!43،ءلاهولكه7!وله3ص!3!0،30"س!ا؟لاهأخ5ء4*1،7ول،3ء!س!ول

*لماس!74اه*ولس!،3س!مآه315حول1،ا)++هس!لا4،3ذلاحخأولولح،ولس!93ش!حاا!ا3،س!

س!ول،)ولأ،!غعس!لا3!7أه!)س!"ع.آهول!أم034)س!44!ح،ع3!!ح5لأح!5أ،أ

"هلا33ء5س!3هآ3313حأس!+(أألم9لا3ءحهولاأوللا3.3،+ه31!"أأخهش!لاولء

أح4!أ،1+!لاولس!س!4؟حس!3؟حلاحث!3،+أس!أ،،ولعهلما!ول8ححألما؟*،1!أهولس!4ء

ول330احأ،4ذه73!حح،31هحأإس!ش!4فىحء"ءمس!؟س!لا33أس!س!334"خحأ،)أ5أء3

ولأء،عولأ،!هول4لا*.

لاه*3"!ه!+*!!3+ه!لاأحاس!اس!ول،+س!!)لما"6اأأأ،حهول4حولهيا7ص!ثهول*

ولاخ،ول!س!43لاأ3حعهول،س!"هأع3ةلما+ح!ولأ!ح+غأ+حول،ح!لماأ35أأش!،

3حأءولأأآأ؟ولص!5أع!ا+ثهأعس!4ح!ه(عهاولح5،صأولحس!ساة"س!2-!،3!1،،

ا،اس!،03أ3حإ4حثهاالاأ!3،،،أءم04،أ+!ز)!4ألا!ح3ش!غ3هول535"3ح

لأ!اه"!!أهس!3لا01ولأوللأس!مخ،31س!4هع(عهحا"،5لا،اس!3ول4لااسصا؟أس!اس!!

ا3+!!أول3)،،وللماهم4ح،)اأ،4س!أ!!لامس!زا!4أول04!لألاولس!7أول+أ!،!س!4س!

زلاحس!ول3لاح"س!!ء"ح935ألاه،ولس!ع!هش!53لاه3أولهولس!أ!!،ول4ح35ش!5!3س!3

لماس!)م.س!39"،أ،37هن3هأول3ءاولاول!7(أثا!ش!3!م؟4ح5،ح+لمافىلااشلأولس!ثه؟

،5*س!مأأولس!،خم"لاه!س!حأ!*04ولس!4حس!3س!3ح3ء"ح4أولء3ولهول4ح؟"اولك!

4حلاأ(!+ثهول3ثه"لاه3لا؟،4حث!ض!463أاأ3ء،حأ،حس!+أ+هأمأس!!ع!لأ5-

+الا3لاا+!ولس!.

ع3س!ه35ثهول9س!لاءحك!س!،+س!!،433!حس!،ولس!ول4لماأح3ألا7أ،ح؟س!ولح،،س!ح

أ+3حلما!ها+اه73؟حأ!3ا7!احاولعس!4اثهح!حءط!؟حس!أ"0،3أع4لاح3لا13!

ول9ء3(أ5ولول35أ34ولء.
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كاول!43أغولحأأ3"ح

1)ول.+عأولأول،ءدأح5لالاع!ولعولعول،55،،ول،ول،عأء

!535اغولعول035كه4ولح،017،."ء(ول؟!3!س!أء+حآ3!ول؟!أ5)،

لا!اهأح4،أهول3ء4كاا35ول4!،أهول،9891.

2)7غ4أح،33أ+ح3احأأ!س!ول3ع،ح"كا155غول!،ة4ولس!5

4.أط0،3أ3ع*35ة43لاء،204."،(س!ول34،"ءة+ص!ا!ول!لاء،3!!ء)

ا؟لا!أح4!أ+هثه4س!،351ولأ!4أهول،05991

3)ول.+عولةول،ةول"ول4ع243"ة"3أه3حول35ة43ولع)168."(س!ول

س!6!3!أس!س!ول4؟ول*عآأ)3،لماعاهأ،!حاهول3س!351،4ولأ(،4هول،3991.

4)سأححأول4ولة!ولعءعولء،ول!أء43ع،1"،ول،حء4ك!3ءول!4ح

(2941-،299)،2501".،(حول"أ،43ءحول!مءكاة،2+5ولء3)،

لاعا؟أح4،أهولثا4س!0314ول+15(!3991،4.

5)+حولأولة،ول!4ح)ذء)11،د!،ول4س!43،ولأ043أ3عول35أ43لاء،371"،

2،!؟5لما!ول،غآ7أعص!ع3991.

6)ولح،س!كه4لماأ7ح3لأ"ولهكهأولول)ول،ص!!ول!،51ول!)4،أس!ولس!34ول5!أ43لاح3

ثهلا3:3"!،ول4ع3"غول3ء44حول5كاة5ح51ه!ةع4ول3!ول،عا3،5ءول"ح

4ء3ث!أغ3دح!ولولغء3.

7)طهاول3ص!!،4!111!س!،357أ43ثاحفى،ع!"3غ،أء!3:ول+

0163!ول،يمولءول54اه،ولة4ولء(2941-9061)،ء2ش!4أ،أهول4لا،س!*!س!

آ!3؟ولأ!253.3".،ز!ول7أح"ع5991.

8)+عولأ،أ!ذاء4"ولأحأا،!أ51أ5!3!5أطح!غول،3!اس!4،غ"ول4ع3

ول35أث!4ولع3.3"84.،ث!!24لماه!،ول73!أ،ا5991.

9)اولاغ!ول!ء3لآه3)ولص!،43،ة811ح!2ه+3ءول.0220،1د!،!ط5لا،ول،

5991.47311

)15أس!37ء4حأ!4،!ا!أءولع3!30أ11!ا!لأ!8!ةعءول

ول803!ولء،يم53أ34ولء3،حلأةحلالصر؟ط3غ4اءول3!*ولالأ*س!عأ

ء)الاكهـ3اا،غع.7،9034.3،أعا.6991

11)ول،حس!د4لاح))3037"*لاأولولأ+(ح!ول،أأه+،41"س!،لما4س!5

ولهأع43ولح33لما3:3!ولأ11حول5،ةفى4ولء:لمع!!ء3،ءءولأ!ول،3،

،"438،ول!لماه"!،73112".7991

)12ولحس!،45لاللأأأأص!3لا30"ولألاولأول،ع؟+،،أهول،41"ش!،لما4ء3

ولهأع43ولء33لماع:)ول!!ء3ء4!5شأكه"ولح3هـ4ول3!ااأ4،غ3!4ول3ع

ع"ادع!،4ك!،37،"هلا!!4ح!ا35ول441أهولح+أولاول،!24ث!هلما،ول،!7عأ)،

09991

)13يلا،اغ!ولع3ي"،8!ةكا4!4ءاهس!س!5383،8!،لأهة4،أ2.+،0078

"!!2،لماه،ول73،،از09991

7!4ءعولأخعح5؟3ح3لأ،،أه+3لا13!4لما!13أخولح)اكاأص!،ح331ح)!،الأس!

لا4،أ،م4س!ولس!ا3عولحألما!43ح3ءح474!أ!رلاس!4س!3؟حح7ء؟ح3عولاأ؟ا0،5أ!س!

ول53أ34لاح+ه(ههول33،اءول33أول7ح3،أ!،أأهولفى"هول353،لا7ح143،ول!عص!3

ولهلماأص!7حاثاأ"ثا3ء044حلماولعول!أأ3ءعأح"أ،3!حلماأأ*ء39حول،ءول1،+!ولع

ء؟،3،،س!لا،4!ءلماةح،"س!حأ"ء534س!ا،3س!7"ح،1،7حح3أ+عس!4س!س!33،ولول9س!3،
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+ة3)0أغولعأأ3ء،

حأ(س!حاأ5س!أولحع"+هح34*أص!ع،4341!13ألاأثاولس!س!"!ع!(حول"6ا3،أ"!3

:04441+35+،1

1)صأ18ة،،غ3!،لما3ء!ا"،!ة5084!،أ43ولع:3."هه.4*،4ول1،

ولأم!ش!44أ+ص!ولحاس!4ا!،"3ءاول)5"ء4لامأ،لحول،5،3أولول+.8491.3)35(.

2).سأأ!4،!ص!ا،،!اي"53أ34ولح3،عذء3ءأ"غول5:ولول

،11!5ول،!!ءول،155،!ة4ولء(د264-0464)!س!ح5ول"!!ولش!4.لا+س!

ش!4ولس!34لا3س!ا3أعه*334ءلماولحأع،ولول4،حولع،44أولا.طهـ!،5،ا!أولح+202

".،ء2ا(41،هول،!ولا؟احأ!اهولس!4!ا35ول1،4أوله،3،9891(6).

3)لأ.سأ53عء-!!3!ا،،ولولاع،ا43س!أ1311أ!ولحولا!3

اأء4384ول3!ول3ه!اهذ!34ء4ح18ول4!4!لاح4!ةول،34!1!كه

ء5ول،س!!5!93ولء!.أ!!4ولأ4"!!*ذحأ6!س!وللىءاول!.0712..

الألا!أس!44اهولء4)،35ولأ،44هول،099.1)37(.

4)صأ3!0،ةأ"،!5ء3014ول5،ة3!30،ول4!اول?3(د294-

9016)،191"..ا؟لماءأحا(،هولفىء144عهولا،44هول،1991"3(8).

5)!ع034.سأ5!ول!،،صآلأأ4!،ءاأ!أ4830ع307301أ30،3،

اع44لاأأع،"ث،لىاحولء40ع،ع،*ولول،252.""لألما!اأحأ،!هول4ح1،

ع5ول4،أأ5ول،3991،(93).

6)لأة5ع+-!!،!أ"..س!ءلاسأول33!ول!ول4ة4،ولول!53ة54ولع4ء

أ!ول+،43،ع،،الما+ح4س!6،عع!"اس!ول!أكا!ول"ع!س!44،وللا!.46ح،1

عهولأ،4ا،ولهس!4")+ولس!3ح5أس!س!14،ا+ىس!337،أس!س!454*ه!أولح.35س!317ص!!

.)04(5991

حسأ*أهث!ح4حثهس!ح!رأث!3ء"،أ،ح،3ولهآ،34"أولأحا!هص!ولس!ول34ول13!

لاا،س!لام5حاس!ولا،ألم4لاس!4ححس!3لأ!ع،،ول*4أول3ه،وللماول،س!ولها!ول!!س!4س!3

أحول4!ولحس!3،ح!؟هلاأ315!حس!ول43س!7434!ح؟ول*4ح3ح"س!عح"ءلاع3؟!3،3

لا3ع)اس!*5)15(!،51+س!334أح؟س!3لم5ول1434،عح"ألأء143س!د"!!ولس!3لا413

ول4س!3أأهولولهاع34لما!زوللماه3ولا47ه!3أعس!ول،ولول!،ص!آ!أول4ولس!أ!

4!13لاح4أهولس!ول!ء6!ع"،عهولء4"3!ا!لم،س!،ولس!ولألاولولحش!4أأأ5ول

3حأءول،أآأ4لماس!.

ح(أس!حح+هحا،"حهول،لمالم4حع3أش!حع!اا!،عاأ،،3هول4ح!،ول!ا3،3،لأ4لما!ر

3احعول413أ4لماس!3)الا؟!املاعحولإ5ول3ولس!عأه9لماأع،!ش!شحاأ،3،س!33،لماولش!فىس!(

لاهأ!أ3،"3،ا!35ول4أ!أهول.

لأدبا

-يسكيونالمور

)35(أاللامتناهيالإستطراداتوعالملفرىتزاوجالموريسكي-الألخاميدو

6)ملصقأمعأ-064هـ24الجدلية:المجابهة!المسيحيونالأندلسيون

ي!بامريسكيينرلمداعنسةاربد

7)اليومالىالوسطىالعصورمنالإسباشالأدبفيالإسلامأنر

)هـأ-3949016الإسلاميةللشعانرالأندلسيينالموريسكيينتطبيق

ر)9للموريسكبينالدينيةالحياة

)014نصلموريسكيمنتونسحولالجنس
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4)!هولة!ولول+ءح"53ءةأس!3أولس!س!ول"،.!+ة53"5!أ4ع301

ول53أ30،3:أ+!4لو!!3"ح4!ة4عول!ولثأول35آ4.8!!4أألما"!ح

ول40ا!اث!!3،اأاا+!"!،273!.كا3!أ!.8891،(13).

5)33)أ،!ول،.لثا!لأع(ول"،4عح43!ولع،ع4!!أ،ألا!!39)أ!،ولأ

-اكهـ،أ؟!عول105..540أ،أهول.*.س!.صأ.ول،عس!!اول،889.1)32(.

6)هول،ءه،ولس!،+!ر.3!لأول"،4ع4حح،ء4!ولء43!ع(أولأهثه3

7"ه444،ولول؟14،)"!حط4،طعهولأ،136".،!لالأاأحأ،،هول3س!4!س!لأم5لاأاا،

!سأحأ،عح،3،1991(3).

س!!5*لما،7،13ء4!)أ*ولس!4ش!س!،ولاأ3ص!أ4!عأأول13س!4ااح513+!!ه(ء4ح

11؟ول!اأ!3حوللأ،3!،ءوللاه3ع)حح7هول3أع"ه14أع!س!!يا)!13،ش!5

3أححأ،1(ول9لماح3لاحه*ولس!ول3ءحع!ءاس!ول!؟ح!*س!س!،ول4لماأ،أس!3اأول،)،111س!

ولهولح!ء"3،حس!4ا)لاش!،أول4حاالماه!4!7ص!+س!،4!!ألا!3،ول5س!لاحاولس!+(

لا4ء41لاء3حاا5!أ،ءع3ث!!ول043+ولء3أح3!3ا3هول5س!4حس!ح"15*

أ؟3!ا!3،عس!،حول3لما"ها!لأ)!،ول،،ا!أهحولس!،ول44ول43لااح9لاح3-لماولفى"اس!3

ولهأح3أولم"!3!،أ،4حا!1.5!؟ألأاأه!؟"!عأس!س!،حا3أولء4*46113(،"!!اح3

عولحألا،5ص!34ءحولهس!!3،734ءح4ألا،ألاوللا1145أحءهءأءك!أولأزأ4ءلاء4حح5

7!13،ول*.

ولءا!اهول3وللماه5اس!!س!7هول3لاولس!ش!313لما،+ص!13،7س!+ها!ول،ا!33حص!4ص!

)اث!أ0،3أس!3،س!3ء4االاس!8لا،!!7س!3"!،حس!ا،لاأ4+4+س!ش!لأ4!3

ء6،أ"!ععهول3،س!لا4ص!5لماء33ء33أأ+4!+ثه5ا؟أ3!.،4ءعلاأعحلاول5لالأ3!!ص!"

أفىحاحولءا؟خ4س!عأمءاض!4لاثاس!،لاه!س!ا3أحش!"3آ3،،أحأ4حالاهاع!!73!،اول

لا33!اهم*عس!4ولح3لاع!اءه+أ"ءحأهول،ح3أحولولس!"هلاأ،!ع(ش!،عح

ء+س!13هأع3ههلا!ول+،أهلااح!ولء+أص!،4هولح!؟ول3ء!ولولح

3"الأهس!ءلا؟أ(!ولس!4الاص!ألا!ا03

حلأ*أه؟حش!ع"4133ا!!،لاححص!4ثه3*أ4أ4س!ح33الاححولح،ول،س!4!ع،ث!،أولحول

،)ول!ولس!ء؟،4،3ول،3ول،ءأ75أول!-،أحول39!4ولأص!3ح3،ا!+ص!حث!،ا!4330لااأا

لا!ا"ول3ص!1354أ5ولأأاس!حأول4ححولأ3*7،3!لا*ثاس!أحولأأآأ4لاء4.3س!5

"،خس!4333خ5ا؟!ا!7ح3س!534أ!ا3ءا!ول،ح4ح3حأح،38)34(3لا3!ا9ياحثاأأ5ول

+هأ!34لماس!،"لا6اأخ3س!33س!ولأأح1)س!ولس!+،حولح3"!،ول51،آ؟+34!أ3س!،

ا!ول4أ،3عحححولكهخ4،3ول3ولس!513هلا!!73س!كاةأا؟أ!هعث!"4أس!5ش!ولس!!،اص!

4ح3أل!لا4س!5*هاعثا4لاس!3،حس!4لماأ"لاهع7ح!ا"!لا37ح،ش!،14ولش!41هح3أ!(ح(

أ!ول،!عأ+!)أ،ش!ص!4!اح5ولولأ!35،ولس!ص!"أثه(هاع4لماح4لماأ3س!7أ(

زلما!هلا34ا؟لاأ!4ول3)س!+هولس!4لها،اأ7مع3أأ!،عس!4!ع!5-أث!اأ*!4لماس!ح،

لا35أهولأ،ول3"غ43ااول،أ،3ولأ،هولث!ءس!ول3خس!33،خحلما!034!"،أولس!4ا!

س!عء"س!عحث!ص!س!لمس!4حس!،1،،ءص!ولثاش!ح3"عهولهلا7عاه)!ح5ولول!أ33!ولحح

أ"0،3!ول؟اع.س!ح4ألاس!اول3،031س!ا3ءحعولهذلا*4ألا"ا.

حهولس!3+ءأ413ححص!كه!احلاولحك!حهول3أ614!*خحثه،ولهول3ولوله033+ولس!3

س!ول!!!خ3لاا4،عالماعص!4اسصا4لاح3أطخ3ء3(ح،،7!عول*35ءأولأأأم4لاع3ثاول3

اء3304عءاولهأعثا4لاحأءلاهول473هول3حلا،33ش!س!4+!ثطس!!حأححأ،!ء؟س!

7!حح*ا3لماس!لما!أ،ع!اآااش!4أخأ(حاح3أهول+حش!ح.حعا،33

لا58+ه!3حس!ول،77533

)03(غرناطةسقوطبمدالأندلسفىوالمسلمونالعرب

(31)أقليةوتساةحياةالموريسكبون،الأندلسمسلميتاريخ

)32(بالأندلسالإسلاميةالممالكاخرغرناطةسقوط

)33(تحليليةدراسةمعغرناطة.سقوطعنأندلسيةوثيقة

أ3أ(د)ع4ك!هلا475هول3،(!!)أ!دا"كاأ)أ!هة3ه؟أ!!+،،!3اء41،(لا94بم+هأم93لاعلاه+لاه؟
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س!*"3س!33أ5ول3"4!ولث!حا3س!ح3131"أ3أهأ!9لماء3لأآس!ا!ول!ولس!34كاةص!،

4حأ!73س!ول،4أ34،"ثهآأ!س!هلاه3آ4أء3،ا"حس!لاألا،"4س!33آ+53ك!س!5)لا5

3حولولح"ح3.س!)لأ،4س!340،+س!ولا!؟؟س!7إس!ولخأ(5+هولأعلاح!43ح،خعس!

اس!!!أاس!ول*،أول+ولحول،!أ!أ7ثص!حول(3لا3أ"هاأولاهول"لماا؟أ4لاس!4ولا!11س!

كهأهأ+لا3لاا*!ولحهولء"ش!3ءأ؟ولولص!.

!الا!3،ح"،أم"ولهول5س!3اس!لاهول3!4ول43لماس!ا4لاس!5!7،3لما،!رلاولح7أ3أ5+

"3،35اأ)"ولفىحأس!4كهلا!ءس!3كهس!33حولا،)س!)س!3س!4!ا؟ءلا،حس!354س!ول،4س!

حه+ولح،"!!رحس!!ا"ول:اح3ألا+!،"3،8!عح4(لاأ.)3أهألا،ول4أ،خح(أ!ولول

لا!!ألما)33!ح4،3!هولولخ4لا"اأ،3أ!،،هلالأس!(3ثاءس!أ34،س!ااس!،حثااح3،

س!،ولحول4لاحءلأ،ااحولءولأولهلاه3س!3ولس!13،س!ء53س!4!وللأااس!ولولأ+ص!ةأا

3عا31آ،3أ!لاش!لا،،حهع،يم؟،!،أ+،ولح!7!األماحثا3ولء؟)،+ثا!لمح7أ7!+،

4ح33لألاثاأس!54+س!هعهلأءول،ولحس!4حاا!3!+ح،س!34؟++هلما33خ3ح37ش!!لما*

"،لاس!373.اس!3حلاثهك!ص!43أء!3ءأحس!4!)؟ح،ولس!س!54ص!!ول4!ص!،4ولثه!ثهول4س!

4ا"ثه!ش!93لماس!)4لاس!3لا،"حلا33ثا+هأ:أاثهأ3،ولس!س!ول!لمش!3أء11س!،3114ثه"31أ3ح

4ح3لماول3أح4ح3لا!4حعث!،!)الاص!،إ9لماه!اس!"هلا7هأ،!،1*ش!ح5++!أ33ثهولحء

4ح!ا3احأأ!هولح3،4ول+ه!ا"هحاأ(!هول،ااأ++ه!عاأ،ش!4ح3

س!عه"3ول)؟!3س!3أص!س!ا،ا!م4س!ولس!)3)ى!ولس!،+هول!،ول4لاش!ء)!لاس!س!74أه3

3أ!أ)حس!.!رولولس!خ،ا!ش!7!اح،ولطحس!4س!4!ولس!عك!أثاس!أهولس!اهلا3"!ههم+4س!

حلا4ثهاحح:احس!اح،3س!ااءآأس!4حولأ!ث!3عأ4س!ول"435م!(4س!الأه"3ء4حالما3

!47س!33!أءملا(لاه3اكاس!+ألأس!!لا*:551أ؟أ،لاح،ا،+أأأ!أس!3،ش!ح5+5ولأ9لاء

س!،ثاول45!لماا)ثه3،!3،،!أس!14!حأ،5ولولس!ولض!ء"ثه3ك!س!4!هأ3!،

س!!3!ه+3!لأاس!ثا"51أأأ4لاحفىأح3احأ!أحلماول7!حلاا!ش!5"!حلا+آ!!كا،31شس!

ح،لاولس!7اههش!أول35،آول"ح+س!حولأاول3،)345،+ثه7أ-73-ثةأ3س!154س!،لا3)ء3

س!!)أ!أ5ول3+هول؟*أثا51أ؟لماح3.

أحس!ولحهولولس!+،حأ!عث!!"ح+هس!ولأول3لا!)ح73اول4-،!لماس!13!،أ!3ص!ث!

5،!،*لماولغ3+!4،)س!!!أيس!!هاأ3،!أ4لاح!،4(ولس!ولس!الما!ثا"ولهلا!س!ا3أهول

4اش!أثها!أ33!4أول!ر!4ز4ياح14ولس!43ع،ولص!3لأا،+ها3!"4ح؟أ؟)أ5!3!"؟أس!

لاهلاءهة4أول!لا*لا،حإهول3أآول!40،3ة،3ءا،ولظء)اءءول3ه"خولء4،ول"!ك!

لا!+ه3ء+!أ،ولحمولا،!هول4اص!33+،4!از!ولهش!،أ!4ث!حلما،78،7،3لما)ء3

+1115؟3س!لما3ح3أ!3ش!!لاا4أ!،خ5س!454لما،!حول3ح،4ص!ول*5لا7ع!!س!3

!ا!لااس!ولس!ول،ه،ول،*س!حص!5أأ5ول.

!حول*أغ8+حاأ43ح

ح،أححاأ(5حح"*هعس!ول34*أ4أ،!س!3أ4،علاأ15"،31أاحاس!ولس!ولأ5لا

15ا!أس!+س!ولأص!4)!!93ءاول5)لماهس!4ااثه!+)4أ3،اس!73هأأح!"!3430س!

؟حمهولهاهأ!4ولس!4حاس!لما!"!لاعاأ+ه:

،)ء!صأ3!ءه،حا!،ي"،2ءولأ)ولهلأ!لالاءولوله!اس!33ء"اه4ءكه

ول53أكه4ولع،4.3،!،4حأم،لالا344-اء4؟ول،مم!أ126،."ا؟لاححأأأثه3+ه4لا

3مم!،،أح*ه،7491)28(.

2)ث!أ،ل!0103،8،ول،لالأص!3ة3!ءأولأ،!33!33!ول453ءول)هغ3ةح5،

4.4!مس!4ث!4!ك!أ+.4!"أأ0.256،!لأس!35لما"،،92،8791().

3)لأ،!عا!ولس!+س!اح،؟ح،3ولأ+30،3لأ451ءطأول4ولة3أ،أهولأ،أ

03!ةول،13ثه.44ح+ثاثه5حولأ!43-)س!!ثه3أول،162."،!أ؟ولأ،،ءأ+هكه4س!

!لأح!ثا،لاه"8891،)03(.

ثورةأوأميةاس

اقلإستشرافن
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"ححس!،أح"!عاولخس!3اأ(5حولهلا3ش!4!،!س!هول3حا13،+،حول313ولأ7!ول13:

!سأ"عحولأش!عحه!3حع4،7أه+س!31عس!اأ!!7س!لاحس!أ،حأحول4!ولءح

!خ+ا!3،أث!،ح،حعض!"!ول4لماح!ذلما5لما341"لاا،4ول3اح*هولس!44!!؟5-

لا+3لمإأولثهث!4لاأح+هفىأ3أحس!ول3ء7،4،ع!لما*4ألما3س!!خآ!!ءذأ

س!33ءول،أء)احولص!ول،لاس!34أ!!7!لا!ر41"أ3"4ولأ5،ول13ح5ولوللا3،!هول6)أ،3

4"حلماأفى4مش!013ول!،س!"+3،أ!ولثه،3ول3!اولهأ4+عس!ولهلا7س!!لما،خ3+!14ح

35"33ءحول3ص!4ا!حهول+أة!53ولحس!أ"ث!أ53؟أءول3لا3)ح3304أحع53+أ34لاس!،

ث!ص!)ا!أءش!"3أس!،53لأاولاه!لماس!7ولأ3أولس!لماه"3ث!أ،34أ،آءم)لاس!عحولأع30أ،ش!

3أحءولأ(آأ4لاء.!!!حهول13،ححس!3!7!13لا*3هإول4اء+لما!!!ولس!4لا،أ)ألمش!

"لماهع+لا!3!اس!لا"6اأح،5"،م-ولول3الما،ولول4أولأ!ولهس!ع!51؟،اح+ص!ول،

حح3،ءزلما،س!4س!ح،أكهآص!ح3ا*لا،7!!،ولهحولعأ!س!،3،حلاول3ءلاس!خ3س!!3144ول

لا،7هلأءول-هأعص!ول،،س!4!ول3)ح3"!ل!43ول105ص!آ.

!صأ4س!لا*أش!+س!300حع47،أ5+س!،3اءعأ،74حلا!"لاح41أول3،،ش!،4ء3

3!ثهول34؟أك!453حا+433كاةح3ههول!)4"ش!أع40حول53أ93لاح(41و9061-2)،

ثهه،!ول644ا؟!ا+!+كلد4لماأاألما4حهول34حش!3لماولهلما7!+!س!أ+1355،ول(

4"حلاأ3ول4أولء،ول!ول،هءعك!4لاح9لاثه!!ول(س!!ول3ز4لاس!*لاه531أ3

لاه7!،عص!3!4ول3ولءع"ه3"+حأخس!1133س!أ؟+أ!أحولألاولس!!،،حولاأ5ول

315،أءلااأش!س!3.ا)س!31!73أ4لاس!س!س!أس!أ،5أمء0440لا)هلاس!3لا3س!4س!

اأ"ا،3أهس!3ا"ول!593-3!لأثهس!ولحاس!كهأ،أكه3ح431"س!ش!3!"ولهس!4اثهخهاع40ح

س!4!3!ول4لأ!3+هول+س!،+س!4ح!ااح7أ1134إأهول!!كا!-5وللا3الا3+ولس!،لا

7لأه-+حء!ولس!ولولولا!54لما3أح،ذأ!3أ!اش!9أتم40ح+هأم34لاس!ولس!3لما3أح،س!

لما!خ3ح)لاح!ا،ولش!اش!عزاحح(43ا!عءأ؟+أهحولأع3،4أوللمش!س!333س!+س!ولأ4ح

ححأ،حأث!0،3س!عأ3!"3ءاأ"0(3ث!+س!أمحهولولول.33أ،1ش!33اس!"+،ث!حاأ!س!مفي

41،لاأمح3،حأع7!أول3،ث!ا03(أمه!ع04؟ءث!،ح!ول،4س!لمام5ا4أ؟03،أس!4،3أول13

)حلا33أ،ع7!لا*103،ااء4ثهش!33!4ث!.ولولولس!"ح3ث!هححأأ7ء14"أ013أ3ح

لاه3ص!ولص!+أش!7ش!ولس!ولءولأأس!))ء،3هول7س!"+ش!ولهأأ5ولولس!ااس!،+أثه53!ولك!

ول!3!س!4لماس!)،37أولس!أء3أآأ4س!لاةأاس!(73أ!علا!أث!93حلا!اولثه!!4حه!أ!أء

4ححح3،*يا!7!!ح(5اأهولء4حهولولأء!عححا3لاهلألمااص!اس!3أس!ول4لاولحس!3ح،

اح3؟؟هلاأ31؟ء*س!ول13س!34ء3س!"س!عحطس!3س!3ا،أ3،ح3!"!اس!33"،حأ3)أ3،س!3

41أ؟03(أس!533،+أ34لماس!:!!"3ءول)30،؟+!عمأ!3،أولأس!3ولكأأأهول4لا*ح"

ثه*؟!م؟ض!أولثازولولح3اا"ولس!احلا،ح3حس!4الماح5!أ"لأاأ؟034!هأس!ثهح،413

+،ه!أ!م،س!أاالما،ثاأ،،!هول4حا)،!،ش!س!4لماءا33حأ!+ث!هكا+!3حس!3س!ول)3

اث!أ،ثهخءم4لاأل!س!،ثهء4أ؟حولا،5"+ء،!+ها!ه3!4لماس!اثه+هأم3ح)5أ!هس!

س!ولآح!أثهأش!3لاءولح!ر340،13أولا!مس!ش!7اهولأأهوللا"س!4أ3ول!أولأح+4+أ

7أ،!ولولثه5ةءوللاهء43ص!ح3ولءالا،35س!ولءكهخ،،ح3حأولولءولخ،3!هلاه13غ5

ء3،!ولح+،،*لا!هلالأ!ثه!ح3(س!)ءأ(3!س!3ه)؟لاأش!3حول14لا!ولح!ص!هثه!!لا

ثه7؟!كاس!3أس!ا"لا5"31!أس!لااأ39س!*س!ولأ!4ول1،3ولحلأولح14+أ0،3أ3ء

!"!"!3غ5أ8اءالا؟4"حأول75أول!-أحأ9!3ول3لمة"كالاأأ،

4اأ+،1تمس!5ثاثهول،س!ثا،س!ول5كل!؟محول3س!3لا،ش!س!34ثالا!!)9لماح3أأه+،لماهس!ولح35ح

ولح3هولأ"ثه33لاحهول!+ثه1س!4كه"لا!)أح4!أه+43ح3ءحس!(ثه4ح3ولس!لاآ

س!ه3!3!وله4!عأول3خ3!هع414+هعأثةأ+ه3ولعاس!3304أص!3هولا!54!لما.

ثهسأ،أهمأثهش!س!ول3؟هحم7أثهأهول31!3ا،)حأ7حلا،س!حثه(حس!"3؟أح+

ء)6،11ء3!ء3اس!اص!ع4أأملا!ااحأ+3ول)5أ!هس!ألاأاأح،343+ثه!)+ذ!53أ،خ

4ء3?*ول!7!عأ،ء4أول،ث!ءولألاا"اثهس!ثةأ"ولس!4فىع4343!،كهااك!س!هأعأ4ح

51)،،3ولحء4لاءول5لا43ح57ولثه+س!أ(س!عس!ولس!7أ4ءولحء4ذلما5لا4!1"لاأ.حح3

27()الحضارةالعربيةالاسلاميةفيالأندلصد
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ولول3ولاول!ول3ءولولول01،4ول3ةء(6848-9068)،2و06."1،،4"،

.(91)،3991

18)لأ*أ3،وللأ4احث!ا،أولكااول!!3ول4س!!!ول5حك!4ح،3أغ3عا!

ث!،ول4ع4ع11ولول4!اهول3أء"82"،لاع؟)أس!أ،!+ه3س!4!!!اص!-3"،5لا،،ساس!

حأءس!ع،2،4991(0).

)91+!لاحك!،3أولهول،ي"!طاءول3!ول*3!ةولس!ول3هول،ول*

ول35أ43ولح3.،"254.؟لا!4ح."ولأ"االما!ءأاولس!ول،ءول15ولا"،-سأكاأ!ول

.()215991

)02،،ولع3ء4!اءهول؟3ءعول،س!3ول13،ولول15!4ول3أح:لأيم؟5ول

ح،"ة،3أه3،ع9أ)؟لماأ،!حهولس!144!3الاس!،1س!4ثهس!-ا،،س!سأ3س!14،ولولأ33ء7أ(ش!

4،ولاح*،ول4أ!ح،25991(2).

)21.مم!ص!لأ!+3اوله+أه)ول!لا!ولولهوله!اء،51+غكا53+أفى4ولح،

،"492لا!؟.ص!14،)."وللا،5اأولءأولولس!،9هأول-؟!!؟أصأول،26991(3).

)22لأ،ولول!4هاول3ءأ:4ع53أغا،ح43حهغ3ةهأ،غح5ح،

.5،30!!!،54،.107ص!أءول43لاثهش!3!ولهحاول،!53ش!33!هكاياأ6اأ؟،5خ9لاح

اكالا"أ4س!لا4لاأهول)ء4؟ولول2أ،2ا)4!لأأ".)24(

)23أ،+ص!35!*مم!،)!"!ح4!.يث!ه!4ءول،أ+ك!"أه3ع4حا!

،+ةأاأ3!أ،هول!3!"5-ولول5ولاول!!عحولول!4!51ول5أح.آح(اء

05!ث!ح،71"ه،)244-175لما!.46ح!اأ!ول3هولس!1،4ول"الاحس!مول!كا؟ء

4،س!41أ،هول،!3(4ولءأأهولأح4أول"13هول،حطز3!"!،28991(5).

)3524+،+لمااول،"ولولص!،4صأح3ول53أ53ء-!ول!4اهول3حول

ول+أول3ةح:(غول4ح،عهة51ة5!3!5"ةء،ش!ع"م4حس!س!4!!ه.م

طهـ40زاس!اس!أا+حأولولأ،51"6،علا؟7س!4ا!س!هول،+ولولأ28991.3(6).

)25!لأأ،3اةأ3!4أهول!55!3-ولول3ولاول!ولءحولولول4!51ول3أء،

2،+،"9155ا!لما"ولهأ(!حأ43لاس!3،ولس!ح3ء4لا،،س!34س!1،4أولىش!أولكا!م،س!

لأء!35ول،ث!89914.)27(

1()وأ-9016()6!4الأندلرفيالمسلمينمأساةتجاهالعثمانيةالدولةموقف

)02(الأندلسسقوطفيسببا.ربعون

(12)الويلللمملوبينأويسكيينالمور

(22)لتاريخوا.سلدرالسلأنداندوةبحوث35+أ5لا(54!4ء5،+!+!)ول3،ا+!(أثهءا5،9ءولهول+هأمكه4لاع

!ا4330ءولص!،أءحءه+ء3،أ+حع.(ع+لاع11"3?حهأ+ه4لا7ح?+ء(ول!أء!ء4اثهح؟لا،ح4حل!حم+ة4ح،!لا!مأ(4ل!

!3555آ5ول4أع)،،،لا4ء4ء304كهأءم+35أ93لاء9لا،3أ-لأ"3ء+(4ثا+13س!3ش!ح3أ413"؟أ015أ3ح!3،!ء5.لأ37010"33

4أااس!لا3!9ءلا+هلا3!7+ه3هام3ءه3(ثهءاع،عءهولس!آء3+ءس!ءا+ءوللا!اء*،ولل3أء.س!+51لا43،لا+ء!الا4ح

ه!3لاح+344حس!3ء!ا؟ح.ز.أ،،(،أ+7أ(،لا"ه+ء+3لاولص!،11هحلا(أ5+لاثا+ه+4ح3"!031حأ"لاول3315؟"ع3"

!)هاأ(لاحهول44ول3)4!ا!صا)س!زاأ!ا،لاهاع3اةع.4*عا!+434أس!"هول53+ه3ءاة4حاأأ!5+ه+ح(حم73ح"9ء3ءا

3"!!7"ح+لاأ93لاأ+الا3!"،،،3ح4030لاأ(ح4+!5حا5ء،3ء(،لا+ءهلا4ح3أ+!ح3أاخ7هول13علا3اء4!لأح17

43+!أ+هاثهلا،33أ4ول"ة+لاءولأ4+*ح17؟،(،الم)"ثهأ.!ا4+أ!4"ا+!أس!4الأ6!(اح4ح5أ،!+39ح3++ه51لا.3حع9لاأ

4+ء!4أح)أءا!آالا.اأاأا،3+هأ4حأءحلاه7.ح،،ملاول5.أكملاه"34أهلاوله-،-،4030ءمألااس!ام!ه!"ع*+43عء،(ءح

ء+هس!مء!ولءس!.هوللا،أ!3(348ع"3ءعاع3)ح73ء*330لااأاأ3،ح5؟01،"حاءاحأ+4ح+!(4أه+لأا!.

23()الموريسكيينثورةأدأميةابن

(42)تاءلمطااولتقلباتامن،نوقرلسلأندا3ع3أحول39اهولس!+3،3لاولأء33ول،393"4ح1،08دا4ع3

حهلا،!7(+(هلا3اس!43+ه4أولحفى1.4،لا4س!5لا!01!+4ة)هلا3أس!:10331(ء3،ه؟أ300501أع،ح.7أاأ3ا+أه+ا

ء3،،اأ،عس!،لاء3!!(.11+8لاأ31أ9لاع11أ1،1لا،4؟3ع.4"ااههحا!."لا!+لملا!*س!الا4ء5+35أكهح-5!+4ثااهلا5ع0.3+

!حولحء!،+هاأه!3+س!0434ح3+،4اعلأ)5لاء+53أ+حح3ةء3أ?لاأ34ء4+ء4عء؟4،ح+ولعا!لاس!4+حس!3"!3+51ح

ول؟34ء)اهلألاس!+?4.5+ه4لاع8ع"لا،،3ول!34اع7اهلا!+39،،ولح،حء+لالاص!3ءالا،س!4ح3+44اح75الا+حءأ74.

س!ح!+هح3!!ح(3س!ا3"+حأحمس!34ولهح!ولس!م9لاأ3حأإ+حأ4لا4ء3؟س!74اء+!ول؟ثه!أس!ؤ

)23(الأندلسفيالاسلاميةال!ربيةالجضارةتاريخ

)26(الموريسكيونالأندلسيونفيتونس
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6!كا.5،5،"75س!ول4اول،أكأكهع+ولح3أع3"ع11)ول4ولة3،أأهولحول

ولولا!4هول3اع،142،.0حلأح4،س!عأ8591)8(.

7)+!!!ة،كاطهـ4لما!!!!ولولاول،اصأع3ث40"(غع3ةنهولول"5ع43ع

11ةول4لماأ3أ"أ5ول،69".،!الأولأ4!حأهولس!4االما!ألماح،3*ك!*هاس!،،9،8791().

8)ول!ة،1"ولولع،4ول!55اعحء-35لافى!ا4ح3،5ول،،أ5ول4ح

11ولول4!هاولدأء،404."،لاح)؟أح4أأ3+ه8!3"،2-2!!صأح413،ح8791)())0.

،)!+4!ثه!ول،كا!ا!4،"!اعصأ3أ،5!34كهءول،ء11ةول4ولأ3ة،ة5ول

ولحولولا!4هءأك!ول294،(-،)1481616،.0ا؟لاحاأ!حأهول.+.ول.ص!+لاولأ3

ح4.*.).لأ.ول،!س!!اكل،9891)11(.

)04!س!!"3هول،أول4)أ34ج،4لأع3ثه!35أ3ح5-!ول4!51ول183.3".،

لاحاهأحأ!أهول3ء4ه3!ى3!*4،!!ءولكه،91!5،(21).

)14!ولل!ل!ه،كل!وليلاس!،+!ث!ه،4لأ30ول53أ3730،3ول5*ي"!3ولعح30

ول4!3ح"ولاكهه5ا!أ30الأ*لا،)الأ*036،."ولءا!أح41اهول45اولآ3أ؟لما!!

هأ!س!ول1،ح!3!51،ولح،.9891،(31).

)312!4ة3.1،"!ا!*سأا!غحول4ءء4كهول!"!أ+!ول53أ34ولع5

4؟ول4عء4ا"ةغ!3،ولء،هههولاأ!3يم،هول5!3!عع،9803.،

ا!لا!3+ها،!حأس!4!،35!،ول-اص!،،أص!سأح4،س!!أ،9891)14(.

)ثطول40حاكل!!3أول،4،ا!ول،كأع3ول53أ43ولع3:اعول3"أ0،5أ3ح

ح"ولءا3غ"ةاول،!33،ع77،."س!سأ،س!مأ!ح،0991)13(.

)714ول3!54"8،أمم!!؟ح،3لااولول15!4ول3أع!4ول113ث!أ3"5أ3ح،

168".ها؟لا!أأ،،حهول43لاأولأولص!عخ،3س!1،4لا،الاح،س!ع.3!ول!!،0991)16(.

)85د!ول44ءاءأول،ءا،4؟ول؟!ا7ح+،"ه"4عكأ3ولولكهولاول*+5

،"3ة3،أ!ولأكهغكههولحا3ول35أ0،3-،ول01،4ول3:ولولء5!!ح

ولا!غ!اءغ4عا.أ"،3هة3ع4كهعولول3اولول!ول3ولعول!01،4ول5ةح،

0835.،!لا15أح44أ5ول4لما!3،-س!أ-3ث!!5لا!.سأس!ص!!أعح،1991.(71).

)46!ء،"!ولة،اولأ-)س!لاول3!(ولأ،3سأع+،3أحاأ3!ا"أولولعحول

ولول!4اهول3أس!!ن!ولهول134ولولأ:3ع3أ؟،3ولع3،س!3هول،لا15ول4أ5ول،

016"،كالا!اأح4أأهول3ء4،ع!(،*ك!2991،لأأهعا3ء!"!ح32-133"(81).

71)ول!ولأ4،كاطهـ4احاأ،!م!س!ول7ثاه،ولس!4،ول"،41ول4ء43ول

!هوللأع+ولعولعول5،545!ولول،!أعلا*ا!!3،أكاي!4ءكه

المسلمون

الأندلسفيالتلتيشمحاكموجرانممذابح

وأساليبهاالفاشمةالتفتيشمحاكم

)الإبادةالأندلسمنوتذكروا...

)أ-2941616الأندلسفيالتفتيشومحاكمالموريسكيين

غرناطة)سقوطبعدالأندلسيينتاريخفيدراسة،المواركةاياندلسيين

عشر)والسابععثرالسادسالقرنينخلالالأقمىالمغربالىوهجراتهمالأفدلسيين

)المقارنالشعبيالأدبفيدراسة،الموريسكيةالمفازيملحمة

وأدبهم):تاريخهمالموريسكيين

التاريخ)فيالأندلس

في)المسلمينتاريخمنمهملةصفحةاياندلسيونالموريسكيونأوالمنصرون

الأند

ومسارها).جذورهاإليومالأندلسسالأسلاميةالصحوة

-15-
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ولول+3*ولول)5+3)+.هد!ولوللأكاكاأولهول

*ولصأ*ولوللأح!ول!ولولول.دأ)كالأول،()

س!(،ححء5*وللماولأح!أ،5+"!خ3س!ولء،4لاس!ا9ولح33ش!)آء!رأ5ول33ول!اح3

لألاه!!3ح3لا"6ا3،أس!ول14وللا!حة؟!!س!9ألماهأولا!!،،41،1لماح3،أ5+

ول53أ93لماص!4لما+ء3!اح73أول-أ!س!أول349ءولا39ص!3!ولولس!س!3،ول15،لأ+5لا3

ص!+وله؟3حه،ولحس!،ولثهذلما،لاه34ألما؟ا4حءولأ!آح!4لاس!ااش!ا!7ا،!لما)الا4ح3

لماه3ء!!73ة4،ول،لا*لا!أ،3!احس!3ولس!+!الا!س!3،لأثه،س!أ13أم!لا!ص!53ول،

!4ول3!أ؟ا!115!!ء"؟أس!4ولس!ولهلا73!هول3،،خا!أس!س!ولأ!هلأ!+،زلماثه4يا،*

)!+ام4ح4991")لا5ء4أأهح3ا+ا)س!ص!أول4+ءح5"،المحع23().

35لما!س!س!اثهولهلا73*هول3س!6ءحول3ش!4ولء3،،)أ3س!،3ة7أهأح1،

أ*ح!!ش!3،ح!حس!5ي!40ولءص!س!304!ح++هأ!أولس!3ءع

33عولةغ3عاة"3ع

حهول?"ول+4،4أ!ر"-لاأأأأس!1،3313،،،ول،،ءول!!!ولء34!هأأص!س!،

4أمححأس!ولس!وللم،ا!4لماح43أ5++93310لاس!هلاش!407لا!ول11ول41عس!حأس!ولس!+لمس!،

ولح"!أ!اس!)ا"أ03،أ!ح4ح)اول،ا4أ!5لا5أس!:

1)+5ول!،أ،ول4؟س!امما3،+أ،!لا،طلا،ع،!3أ!4ولع4ح81

3"غ3عولحع"!3!عولس!ولولا!4هول3أع،س!4ثا+ها(أأ،3؟أسأ3س!أ،ول،44"ثه

ح6!43!حول*ا،.6886791،.0)3(.

2)+!،!ثا!،يلا5!،اولس!044؟ول،لماكأح!43ءولكهء4ولول3ولاول!ول5

ا4ولولا!4هول3ءأكة!الأعاةءا،ح!!ا5"أولح4ح!اث!،إولع4!

ح3حول!4ع،915".،عولا!أأ،354+هس!4ا،لا!اس!لا"ع*ول!ولول!7791،)4(.

3)ول!"!ولا!،ول"هثهس!ول44؟ول،لاه،لأح"3أ3".ثه8أة3!4أ5ول

ء153غح4ح3ولول3ولاول!ول143ولول4!هاول3أح!11غ400ولح54ء4حول*

35أ3ء!،"51أ4لماع3(4744-6151)،081."حلمالأاأح(!أ5ول43س!

)الألاأحلا1.3ءمش!4أأأهولاول++!ول"0891.(3).

4)كل!اكه"4ةاأحول،يلا،؟هولص!4،لآح،!!ولعكهء3084+ك!ة4ولع*غل!

د!3ل!!!ولع،021".كالاعاأح!5،1+ال!-ح؟هلاأس!"،،+15ول،+،6،0891().

5)+لألثا+!4،ول4!33،سأع34!+ع4ح3ولكأ!5عكهءول

!"ول4!15ول3أح،325."لا!ا؟أحأ،4هولس!14،أ("4+هآهول43كا؟س!لا،،41س!34حلم

اكا!،41أأهول!كاحلأم5لا؟،،7،0891().

(1)حاعاس!اخلمالاص!،،،لحس!لا")15،علاثه+3اس!فى،حاس!3لألاا*ع5003+لاألا+أ+ءا+3(3أه+441،!لا(لحغ+)35أ99لاء3

،لاا:!،س!ا4فىع،هول4ع؟ء4+53ة10،3ه!ةء4ول8،ولأا3ء+4عولءأ4ء!+(،ء53!++!،3!"05

لم.272-67لا"ا"ءأأثهأهولس!4اثا43+35اأ+ه+أ+ح+.أ3!،2لاه0،اكلى3ء.7+ثا).599ك!لاه135ء!"3ح+3+5

ملاهألاأألا".4لاهه3ءاحم(اء+ثهز3لا3(ءاثاا؟لاه3ءأ3+43اعءلاه7.ء!ءم

)2(،حولء513لاه73ح!ثه:ا"أ!!3!15أ؟هع،!،ول8!ءا،4س!4لا4ع5ول35أ3"ولع.5كالاعءل!ا35ول4اثهأ+ه

!عولأ+أ.2كا"!5لا2+،!37أ)!5991.

)؟(الأندلسفيالعربىالوجودانهبارمأساة

)14غرناطةسقوطعشيةا!ندلسمسلميمحنة

)؟ا4914-1516الكاثوليكيينالملكينعهدفيالأندلس!لمسلميالقسريالتنمير

)،1ا!شانيافيالموريسكييزمحنة

)7(الأندلسفيالمر-محنة



4!!ح4،ة4ول3ء،ول!أد4ح3،؟*علا3ع83ول43850ول!هولء4!3"ءهعأ

لا+5ول4!اول4عع،4ء،!!،،غ4ءأ"ول+!أولع.

كاول،+4عاوله!4س!8!3ه?،!ول5لاا!!ول3،غلاعأأاء38ء،

3،،1!*س!3!!1،ص!فى5!!!ء،ء034أا"أفىأ5-أ4ولع4ولء!5ول3+!

،ح35ح،هول3ن!!ول!أ43ع3غحا!ولع43!ول13،!لأحولأ3نهولفى4ول،8،ع4ولعاع3

51ولفى"8ولهح3!لا3،53،،أ!!!"3ءاه3ءء،،!ء54ول4ولء3،5أولء34

كا4!!!ا،غأهول،ح،3!ه،+عع،ول9ة!أ3عس!33س!*ءول5ء05ول5اأ4لاع!ء+4ة

**!ير

!8!3،ع،!34ع،زءهاءلما1،ول+أ4ولءأولأ4أ،!ألأعأول،اعا!أعول،ء4،ولول

ث!،ول34ح3"5ولكه!51ع!!3هع!5*لأأه!اع!هح4حول!س!"س!أك!ط3ولا،،ولولا-

كا35،أ!ة،ح!5ول+ء3+علا3س!4س!"!ن!3!"،ءاولع5-3ح4ولول!ول"ص!5ول5عأا

4ء1،لاولأ5+4عثهص!ولأ!33،طهـكا!؟ح3لأ+أ3،"ول؟!،غ3أ"ولولء"اغ،ع

418غلآ"3!اء3ول13!،"ول،ح4س!ح!3عول!4ءس!،4هول"اع،أ،3عع301،3،

3!أولةأ!ءأأ،أ:?.اءحكايءا،زء؟،1مح!هءغح،413،،ح!4ول5ولول5،لااع

3أول5عا!*أ3غ401ولءول،ء،،هول،؟!ول4ع،3ولول+538ء!ح؟أ0،3،أ4ولء

4ه!،!الاا!س!ول43غ"!33ءحا33ها!!ولد؟3عول*فىول013ولول4ا!هول5أع

!53أأ4ولغ3!4+3)ح+ه+4ح!!553-+ول3ولا+!+."حأحكل!"امهـهـكاى33ألاولأ

هأع+4،،3أ!،ح4!3ولءههول3!553515ول4أعا!ح5ول3،أءول؟ع

"أ3034أ4ولع3ء4ولولكهلاا*!3!4ول!4+!!ا!43،!4أع*60أفى4ولء.

ول3هول3-ول5ول5عا034أ44س!3،غ1،ولع343ءعلم!،ول3ع45ع1،ولك!5!!ولع

ههول443ء،ع!!43غ؟4ع؟أ،ع334!ح!،،ععاهع4ولعاح33!هغ4،-اول

ولول0814ول3ع41عا!!13!ة4عاول35أ43لاع3أه"أ!وله!غ
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ص!،.....................................................................................................

حةول4ولأغولع،،ول4ء:

!حول*4هحولولعول،13ولغ4أ!35لا3اس!3ول،3!أول،لا*

ول35أ43ولء3:ءأ!ولس!3،عول!آول"3ع""!ولء1،*5؟83

ل!!!"هول8ول!ول!ةأةحول4ول*)*ء5أغ،اح..................................

ثه*أةغ8ولحغ4ول4ح:

لأ-ول،04ولولءول4أولغ4ة،كهول3!ا3غه!31أ،أهول4ح11ء!ول

!4ول113ع3،!هعول3!هأول4عل!"!8هول8ول(لأأا!+اع+43130ولح)

ول!ولاةءأول4ول*أ*ء3أ!احع....................................................

س!53أأغولع،،لا4ح:

-4،3+ولهأ"،لاء4عاءة،3!،41عا!!أ!ولع!!كاعمأأ،،!ح!.8-

ول33عةلأ4حه+318)،1د+!4!األأاس!ا4عح3هـولع4عول!4"غول4

ول34ء!*ءاعأ.............................................................................

-)ول4*ع4ح3ولهول43ءهع33هولول3ءأء،اهاأ"،حأي،،فى..........

-،ول4ح*4س!3اأءول*!،ه!3!هث!أ"ولع3....................................

-3ء!أولغ3عاأع،35ء4اهلهاهولهأ،!ءأ3س!4!اة،48+ه"وله.......
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ح!8!3

5

9

91

47

96

73

77

08

82

21

ول+!سأل!!ل!3ولول+)ل!ولل!3

،-أ،83!علم*،!!3أء3

ول-؟4حزاح)11،+ل!7)017-ول4ول!ول44ء3ع*ءول3ء3ههول13،

!38،غ4ءأء4افى*عهاول3أ+ه4عكهول5كاة43ولء3

4،ولول4لةكطاهأء؟..............................................................................

ء+!ولأغء،غ،لا4ء:

+،،!لأول*4،"ةد،هأء3!5،أ34ولحعولا!ول!لاعهـ-5"،ح:"أا!ول

"عوللملأأ،ولء!4ول4ع:

!لاهاهأ"ة4لهاع!!5،54ءول،18ع118*حهولا3أهول4ع3

يلا،5ة34ول3ء0ء8اع،ولد!ه?!38ول!!3ءولح"س!!3عولة3س!

د(-906،)061..........................................................................

+3هة3أغ!ء،،ول4ح

ثلا-8ولهعلا43363حكه5ولاغ،ءولء!،عوللمهـول4!51ول3ة!?،285

ح،3اةحس!4!ا،!هولول!ول6"ول53*ة34ولح4!!!،3)هاول4!ول3

اا"أ،،!ولء34ء4لا!!3!!-3،*3علا11*حهول13أهول4عفى

753ة334ءولولع0،86.................................................................

كاول!3،أثغء،،ول4ء:

ء!ول*04،لا!ء!د،أولغ4أ"فىكهول،3ءا!!3!أ!!ول*

!5،ة3"ولس!فى:ء3!ولع3،عول!3!3"س!،"!ول4أ،!5غ83

ل!8"!هول!ول!لاولأاةءول4ول*)*ء3أ9ءاع..................................

حأول4ولأغولء،،لاء4:

لأ-ول04،ولولحول"أولس!4أ31لا،803،18"3أا،هولء014ء8ول

!4ول3113ء!هء،ولأ!"3ول4عل!"!!ههـولول(8118+!حول35أ43ولء)

ول!ولأأأعول4ول*)*ع3أ!،اح....................................................

-اول4*ح4ح3ولهول43ء5ء33هول+ء5ء!؟151حءأألأأ،"3..........

-ول،4*عثهء4ا*ولءأأ؟ه!3!هغ!34ءلما....................................

-3ء!أولس!3حأأ،3ع3ء4ها"ول84ءأأهول5ء4!ا15ولأ،!4هول.......

ء08!،ءأ،،!!-2

ول-؟4س!ز)س!اأ)!+ول7)ي"01-ول4ول!ول44ء3ء*،ول5ءفى55ول13!

،4،!8!أع4ع1،*ح5ول13أهول3ء4ول35ة43ولع5

4،ولول4ل!هكهلاأح؟..............................................................................

!3حولأ؟!ع،،ول4ء:

++!!،ول*4،؟ة03،ة3عول35أ54ول?ول!اول!لاء!83"ع:أها!ول

ء!ولأ*!ولع،،ول4ع

سأ1008أأأ4ولح455،ول!ول6،!أيم118س!*5ول13ة5ول4ءكه

753أ34ول65أع8اعول3!هفى!!3عس!ول!+3،ولح،ءلا3ءولأ3ء

.........................................................................0161(9016-)



لاهلأه!ولح!3!+لااولس!لالاول

ول-،س!؟ح،+!؟ءء،04،ول!عول3"14!1013،ء،!!!"3"!أولء:سااولا3،!ا،حهـا

ول+ولأأفى،?ا!+3أهاهأ8،أ+ء(188،-781،)،33ر1،5س!مس!4أأأ5+.!لا"اأح،،أ5+43ح

ا،عالاء4!أ3ء34حس!+س!أح3ا)دس!+أ!+لاأح5أس!ه3!)44حأولى!ا33ء7أ،41حأ+لا+.71913ةس!+92

ش!4ألمأ+ه""602.ول++أ9791.3.

-)أه4ء.++س!لا!+!)ح،3!"س!.

ءسأ-؟ةالأع!4حولهءءولة،ولهـ34،،4!ولر4ء!"وللاء!0183(-،)03031837+

42س!ث!ح+،)".3ا+لا+.7891.3."303

-83!*هأء33ء4أ!ء،دء،34!83هع3،ءول+ء3فى4اولاء"كا.+لا+أ3"9791.

-)640ء"*+س!)لا!+،ح،3،لأ!.

علأ-حه،ولع3ول+عع،ول،"ه+88+ه،ءءا6!1800،0ولا53كه4ولع.ا."9891185.

لا-ول04،ول+حول،3لا+ا5ء"أح+3ط!"هلأكم!ولولهول4!هـاح!+!ول4ء4307ول?

14ولا!ع3..029،لا+ولأ0891.3.

ل!-هلا34ء14"ة3هأه3ح+1،5كه4ولء،861"،35+4لا(أ5+.،73أ!ح.39913.

ل!-هول4ء143أ"13045ع!،!55-54ها*ءولس!602.8891-3541"،7!3!.4991.

س!-،ول4ءكه14+ةكه،هأء83،!"5هـ-+أأ،!أول،ء861"،لاح4.6ء)،35+4ء،أهول.هء3601س!

.4991

-!.اطأ8،!ه"هأح+،!غ38ءا4.ول،،4ك!ح+53ة3"ولءكه"37."ه-33!7ول73أ399111.

3،ول-أ3،ء،ول،*أه3ح3هاهأأ،4ول5ء4ول+أاة!،ول354ول33أعول5ولة3كهأ،613""

لا!ا!أح4أأه+فىء4!ا35ول44ق.+هول73أا.5991.

ول،ول-4ع53لها33ءا3،،اعةهول3ة،61ول،05طءا"!3.3ء!ول،0233الألا!ا،ءأأهول43ح1،
عه+4!،أهول.?خه+53ح،6991.

ح335ء003ول4!+،ء45ولح3!ول4لأةءأ3ولط!لا3ح44ةولح:11+أ0،3أء3

ول،+ة3اءول+ع+ءء3،هـا3،غاأ!4،حءافىةء،ول8،3،5،غأهول3ح5،3ولغء3"+ه+ء1،

92"ه،!،2؟هلا!ول.لالأأ+.09991

س!-3أكهع4ع!ا"،ء،?"،3ءولأ،دح3ء،ول"ول!ولةول3!!ء+ول15!ءأ،ح،34!1ء3

كهلا!!ولعه!3.3."491.+!لاه؟ة!2أس!هص!3"099915

ص!-لا!54ءء،،04ولءول!14،5ا"03،أ+ح+!"!5ء3أولء!11!هه"ولء+40ء،ول.!

35."ه؟!!2،لاه،ولهلأه،حس!913و09

-أ+0،3ةء3!غ،ول!كاءا34ءول!3هءكهحول،ء3!ولأهأ،هول3ح،،،"ء،.06223،

.ول،لاه"!،2ح!كا!س!ء!!او099

-*هاء+ولءافى،ءول3ء44ه"13"،ةء3+35أ34ولء،23."هلاع0ء1،4134+ه!أه+،لىولأ)ااح

0002.

دءدفي"3!كه!،الها"ء3،لاكاى،3ح،ء4ىد،كا!،"ء3لم*ء!هكا!?ول!+ء،:

-.5لاك!+4!.هـما"15ةاأ4ولع5،5،ء+هـ+ء،هـأ118؟،0لاه!أ،هول+!13!؟أ3ح14ولا!ح3

(1827ء8471)"س!4391،أ،أ،+هالألاءأ،،ءأهول3ء4االاولألأح33،،ةء4لا+أولءفى0791ةء+!2

4،أ،أهول.اا،"ه4791.

ول-.ء4لأحأ.،سا4ولء43ة5ولالأولأ5أء!!?"10018أ،ا"ولح5،،!ه!ولء881،-01191

133"،لا++أكه"4791.

سا-.ءثه،4!أ411ح.75أكاكه34ءولأححط!،أ،ء!فى:!لا08113ء،ولولءول،155غولأ4ولء

2914-2.0461+خح4؟،أأ،+ه991."لاح.46ح!اأ،!4+هع.+ه9891.



في33ةء75:3ول5،!!ه!ةع143غلما،4ح3ول35أ43ولءثه،*040

*5ك!أ!ألهأولل!!له!3

سكعأه+3!ا!سعأكاكل!هول

!.353ول40س!نهاء)أا!حمأول+

ولاهأ"!!أث!ه43ع!ا:

513ول4!،ة5ول+عولأولأ"هول3ا!ولعح"ع،3"ح3حةحول"ة411ولحع"

11ث!)3ه3ثة،!هول"!!ل!ه!ولول،؟أولاا،ح0002
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قيك!3ج.3:ولهوله!3!هطأح413،!ول4ع3ث53أ34ولع0،3*4"

ء"،3ء"،ءول

))كم!ل!-

+ءولة!أ55ول3ا!

ءإه"+)311ول!هأ،8

35ول4!أ،5ول

1،3عول4أأأ4ولء

)!م!-ة1س!!9س!!4أأ+ه.لىولأاااس!،0002.

+هول،س!33ح"403لاحأ،ه+3.+خءول،"أ(عاس!حا3هلا44("!ا!أهولد41لاول*ح134أا4لاء)ح5+

4ءلمس!حلاه.س!!43،0734اءلا4حلا35"ش!4،ح4ءلاس!ح03لمأ،حول140،+ح+ول3!"!،5"(س!

+أءهمآأاولهول،ول(5ء3ههعح4،،1،3ءح4عهولأ4ولء3.3هولاأولحا34أح،3ههول!أهول03،لأ3.

-ط،ح5+"30أاأ5+4س!حح54لا347!ء!،(،18،3أ3ص!س!3لا3)الا+ألم،)ولآ35*،،أ4لاس!!

"30،+أء!ث!4ح،)ول!-31ةءاعأ،،ح!4اس!،أ+أ!002أ،)"+ص!*ح3ح.3؟،،،س!43اأ3

"+)11أ!ء*ءأعلأ"349ولفىلاك!الاء46+س!.،!))ألالأ0002.

-لاهع3ه"لا(حأ+153+4،أ5ول،حءهول++ء4ء،31ء33443ح3لا+أ4ولء+س!+أ!اء:

،!ع!س!--:!!.03؟!،2لاه4ول(8111)-لا+أول3أس!.

1،+9عأ،!!"ص!4أ+لا+3ءأ:67644620لاه01106820

4حاس!!ول!عا!ا4466762216:3لاه0110682216

*34!!ا+،"ء4+ولس!أث!أول:407167620حاأ!اس!!+،0176762216:33

.س!8*:اةء،ولأولا4+350!!وله.،ع!

3ء،ول)،ءول!ا(!ولءول13!ول؟!أ؟ء):"،،ه:*//**.،ء"ح15،503/!!4!،ها!4ع!ا!4

ولء(عوله+!ا)ءه!+8:+ء4.***8،0.ا!ة

)ثم!-سأأ8،0لا،ص!!"!ها!ولأول!"8،8

أ+أولء+،لأولزاء4احأا

لاهول7ءااس!3س!،لا4س!43."أ0،3أ3ح+35أ93لاح/ول!4احاس!)أا+ح+أ+أ.-

"!،2+،لاه:35ولأ،44+هأ+ا+ء+هلاه!،1ولع"ءح53"حءأء3أ،ولآأ4لاح

ء،ا!+أهمأ،،ولمهول.لأولأاا،ء0002.

32"هة24ح+-(33،أح3":وله+ه!"،!أء4،!الا4ح3

ول53أ34ولفىحة0*)4.

)3!ك!3799-23--555ممر

01ا)أ3هاء13+53أ34لاء.2.*س!هول31أهول3ء4ول35أ34لاءفى.

01ا+ا3.ح.)3،1س!3أح).

555-32-7399-*(3،*
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